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LIÇÃO 0012 - DEUS QUER É VOCÊ! 

Deus não está chamando seus amigos  seus irmaos Ele quer voce mesmo! Ele não chamou os outros Ele chamou 

voce, Ele escolheu você : Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Deus 

escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes; E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e 

as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são; 1 Coríntios 1:27-28 

É você mesmo não é outra pessoa é você para de olhar para o lado para de ser crente pá e jogar a benção pra 

pessoa que esta do seu lado pois é você. Você é o Alvo de JESUS! I Samuel 16: 1 Então disse o SENHOR a 

Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um 

chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita; porque dentre os seus filhos me tenho provido de um 

rei. 2 Porém disse Samuel: Como irei eu? pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma 

bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. 3 E convidarás a Jessé ao sacrifício; e 

eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. 4 Fez, pois, Samuel o que dissera o 

Senhor, e veio a Belém; então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua 

vinda? 5 E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor; santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E 

santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. 6 E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, 

e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. 7 Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a 

sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado; porque o Senhor não vê como 

vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 8 Então 

chamou Jessé a Abinadabe, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. 
9 Então Jessé fez passar a Sama; porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. 10 Assim fez passar 

Jessé a seus sete filhos diante de Samuel; porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. 
11 Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apascentando as 

ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha 

aqui. 12 Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar (e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença); e disse 

o Senhor: Levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. 13 Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no 

meio de seus irmãos; e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi; então Samuel se 

levantou, e voltou a Ramá. 

 

Quem é? Eu acho que aquele pastorzão abençoado olha o tamanho da igreja dele, eu acho que é aquele 

empresário olha o tamanho da empresa dele eu acho que é aquele irmãozinho abençoado olha o dom dele, creio 

que  é aquele que prega olha a voz dele! Deus vai nas coisas mais loucas e desprezíveis e as que não são para 

reduzir a nada as que são ele pegas as coisas loucas e confunde as sabias, para justamente os homens buscarem 

uma explicação e e ficarem totalmente malucos pois não tem explicação! Ora, o homem natural não 

compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas 

se discernem espiritualmente. 1 Co 2:14. É para confundir mesmo é pra enlouquecer mesmo é pra deixar os que 

gostam de explicar tudo de boca aberta mesmo então é com você mesmo é o lixo a escória do mundo que Ele vai 

usar mesmo. Não fica esperando os grandes, os de boa estatura, os fortes, os eloquentes não,  pois é você mesmo! 

DEUS  mostrou para Samuel que Ele olha algo maior que a estatura, Ele olha o coração obediente! Se você não 

tem peça um dom a Ele que ele vai te dar...  

 

E sabe esses grandes fortes e altos que já estão no topo? Esquecem quem os colocou la com facilidade, as 

pessoas esquecem com facilidade o que Deus faz, observamos isso o tempo todo!  

Você acha que a escola de Deus é igual as dos homens que para guiar o povo tem que ser um líder nato?  

Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz 

o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do 

que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:8-9 

Precisamos de duas coisas para alcançar a vontade de Deus, 1º Coragem para obedecer, 2º obedecer para vencer 

Você precisa de coragem para obedecer! Quando Samuel foi ungi Davi ele não saiu correndo e falando: “não 

comigo não, ta louco eu sou o menor, sou pastorzinho de ovelhas e tu me ungis?” ACEITE O CHAMADO! 

E depois obedecer para vencer. Quando Deus falar vai, você DEVE ir como Davi foi em nome do Senhor! MEU 

PAI ME MANDOU AQUI, É NO NOME DO MEU PAI! Entenda uma coisa, é com você mesmo, e não com seu 

amigo, não é com seu irmão! Você pode ser  o menor o mais louco, o mais improvável ! DEUS QUER VOCÊ!                                                                                                    
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