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                                                         Deus tem um projeto contigo 

I Sam. 16:10-13 

 Intr.: Deus havia se cansado do Rei Saul, pois estava andando f 

ora dos seus projetos. Cansado de Saul, chama o profeta Samuel e manda-o descer 
a Casa de Jessé, pois de um membro de sua família, haveria de escolher um novo 
rei para Israel. Samuel desce a Belém, à casa de Jessé, e quando chega as pessoas 
ficam apavoradas, pois a chegada de um profeta, era tida como o momento de 
algo grande, decisivo e que era recheado de direção de Deus 

. Ao adentrar na casa de Jessé, faz passar cada um dos seus 7 filhos, mas o Senhor 
não confirma nenhum deles, como rei. Interessante que todos estavam em casa, com exceção de Davi, que estava 
apascentando o rebanho. Então, o profeta pergunta a Jessé se não havia mais ninguém. Ao que Jessé diz que havia 
Davi, que estava nos campos. O profeta manda chama-lo e ao vê-lo, Deus confirma que seria esse jovem chamado 
Davi 

POR QUE DEUS ESCOLHEU A DAVI 

1- Porque Deus não escolhe pela aparência, mas sim pelo coração 

• I Samuel 16:7 – Fala que Deus não escolhe pela aparência, mas pelo coração 

• Atos 13:22 – Diz que Davi era homem segundo o coração de Deus, pois procurava fazer todas as suas 

vontades 
Se Deus te escolheu, o fez, não pela sua aparência, pelas suas posses ou pelo que você tem a oferecer à Ele. Te 
escolheu, pois entende que você está disposto a obedecê-lo 
  
2- Porque Davi era um homem disposto a conquistar 

• Lembrar do evento com Golias. Na ocasião o rei Saul diz que, quem vencesse o gigante receberia três coisas: 
riquezas, isenção de imposto e casaria-se com a filha do rei. Ali Davi viu uma oportunidade de conquista e de 
mudança de vida, sua e de seus familiares (I-Sam. 17:25) 

• O Gigante Golias era um problema pequeno para um coração tão disposto a conquistar 
A pergunta que devemos nos fazer é: será que temos um coração voltado para a conquista?        Deus se 
agrada de conquistadores. 

  
3- Porque Davi era apaixonado por tudo o que fazia 

• Cuidando das ovelhas da família – Não tinha leão, nem urso que o amedrontasse  (I-Sam.17:34-35) 
• Diante de Saul, virou pajem de armas e tocava a harpa para libertá-lo de um demônio que vinha atormentá-

lo (I-Sam. 16:15-23) 
• Diante dos 400 homens na Caverna de Adulão, homens desacreditados, sem esperança e sem expectativas, 

se posicionou em favor deles e fez deles homens valorosos ( I-Sam. 22:1 a 24:22) 
  
CONCLUSÃO: Hoje, Deus quer encontrar você. Quer que sejamos corajosos e obedientes para entendermos os 
seus propósitos e projetos para nossas vidas. O que Ele precisa, de cada um de nós, é somente a autorização, para 
que nos escolha, nos unja e nos envie para cumprir esses propósitos. Será que estamos dispostos a sermos 
encontrados por Ele? 

Pr. Azevedo 

Agenda de Outubro da Família Batista Renovada 
18 a 20 – Encontro Peniel para homens e mulheres – faça já sua inscrição 
25 (sexta-feira)– Culto de Casais – Casamento, grande é este mistério 
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