
 

 
Baseado no livro de Dag Heward-Mills 

 
1º Encontro - LEALDADE x DESLEALDADE 
 

 

Pergunta que preciso responder ao final desse encontros: Sou um obreiro Leal ? 

 

Alguns estágios da DesLealdade: 

 

1º - Feridas não tratadas - Ofendidos e seus Ressentimentos 

 

 ABSALÃO FERIDO: 2 Samuel 13:22  "Porém Absalão não falou com Amnom nem mal nem bem; 

porque odiava a Amnom, por ter este forçado a Tamar, sua irmã." 

 Dois anos depois... 2 Samuel 13:26  "Então, disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir 

conosco Amnom, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria ele contigo? 27  Insistindo 

Absalão com ele, deixou ir com ele Amnom e todos os filhos do rei. 28  Absalão deu ordem aos 

seus moços, dizendo: Tomai sentido; quando o coração de Amnom estiver alegre de vinho, e eu 

vos disser: Feri a Amnom, então, o matareis." 

 

 JOABE FERIDO: 2 Samuel 14:28 Tendo ficado Absalão dois anos em Jerusalém e sem ver a face do 

rei, mandou ele chamar a Joabe, para o enviar ao rei; porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo 

segunda vez, mas ainda não quis ele vir.30  Então, disse aos seus servos: Vede ali o pedaço de 

campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele; ide e metei-lhe fogo. 

 

 DAVI FERIDO: 1Reis 2:1 Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu 

filho, dizendo: ...5 Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois 

comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais 

matou, e, em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto 

que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. 6  Faze, pois, segundo a tua sabedoria e não 

permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz.  

 

2º - Espírito independente - Opiniões passionais  

 JOABE INDEPENDENTE: 2Sm 18.5 “O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: "Por amor a mim, 

tratem bem o jovem Absalão!" E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão 

a cada um dos comandantes.” 2Sm 18.14 “E Joabe disse: "Não vou perder mais tempo com você". 

1Samuel 26:23  "Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade; pois o Senhor te 
havia entregado, hoje, nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor." 



Então pegou três dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo 

na árvore”. 

 ESCUDEIROS INDEPENDENTES: 2Sm 18.15 “E dez dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e 

acabaram de matá-lo.”  

 

3º - A passividade - O silêncio diante de uma anuência fala negativamente 

 SALMISTA PASSIVO: Salmos 39: 2  Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se 

agravou. 

 FARISEUS PASSIVOS: Marcos 3:3  "E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio! 

4  Então, lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? 

Mas eles ficaram em silêncio... 6  Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos, 

contra ele, em como lhe tirariam a vida." 

 

4º - A crítica - As piores críticas tem boa aparência. 

 O "BONDOSO" ABSALÃO: 2Samuel 15: 2  "Levantando-se Absalão cedo, parava à entrada da 

porta; e a todo o homem que tinha uma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, 

chamava-o a si e lhe dizia: De que cidade és tu? Ele respondia: De tal tribo de Israel é teu servo. 3  

Então Absalão lhe dizia: As tuas alegações são boas e retas, porém não há da parte do rei quem te 

ouça. 4  Acrescentava Absalão: Quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter 

comigo todo o homem que tem uma demanda ou um caso, e eu lhe faria justiça! 5  Quando se 

chegava alguém para lhe fazer uma reverência, estendia ele a mão e, pegando nele, o beijava 6  

Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para julgamento: assim furtou Absalão 

o coração dos homens de Israel." 

 Jeremias 12: 6  "Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles 

criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo." 

 Eclesiastes 10:20  "Não critique o governante (rei) nem mesmo em pensamento e não critique o 

homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a eles 

o que você disse. 

 A melhor crítica é feita pessoalmente em particular e o melhor elogio, em público 

 Só tem o direito de criticar aquele que pretende sujar as botas com o mesmo barro. 

 Aquele que critica um elogio feito a outrem, o faz, por querer para ele aquela honraria. 

 Os ouvidos do que ouve a crítica a outrem é tão fétido como a boca do crítico que a faz. 

 

5º - Ingratidão  

 GRATIDÃO DE JESUS: Mateus 3:13 "Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a 

fim de que João o batizasse.14  Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por 

ti, e tu vens a mim? 15  Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém 

cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu." 

 Lucas 6:40  "O discípulo não está acima do seu mestre; todo aquele, porém, que for bem instruído 

será como o seu mestre". 

 Deuteronômio 19:14  "Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua 

herança, na terra que o SENHOR, teu Deus, te dá para a possuíres." 

 Pv 22:10 “Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha.”  

 Numeros 12:1 "Falaram Miriã e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara; pois 

tinha tomado a mulher cuxita.2  E disseram: Porventura, tem falado o SENHOR somente por 

Moisés? Não tem falado também por nós? O SENHOR o ouviu. 3  Era o varão Moisés mui manso, 

mais do que todos os homens que havia sobre a terra. 4 Logo o SENHOR disse a Moisés, e a Arão, 

e a Miriã: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. 5  Então, o SENHOR desceu na 

coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda; depois, chamou a Arão e a Miriã, e eles se 

apresentaram. 6  Então, disse: Ouvi, agora, as minhas palavras; se entre vós há profeta, eu, o 

SENHOR, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. 7  Não é assim com o meu 

servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. 8  Boca a boca falo com ele, claramente e não por 

enigmas; pois ele vê a forma do SENHOR; como, pois, não temestes falar contra o meu servo, 

contra Moisés? 9  E a ira do SENHOR contra eles se acendeu; e retirou-se. 10 A nuvem afastou-se 

de sobre a tenda; e eis que Miriã achou-se leprosa, branca como neve; e olhou Arão para Miriã, e 

eis que estava leprosa. 11  Então, disse Arão a Moisés: Ai! Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre 

nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos."  


