
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

I Samuel 16:1-13 

Propósito: Compreender que todos nós podemos ser usados pelo Senhor. 

Compreender que há elementos na chamada de Davi que nos ensinam sobre como Deus chama e usa 

uma pessoa. 

• Pressupostos: 

• 1. Primeiro pressuposto: A vocação natural do crente é ser usado por Deus. 

• Mulher samaritana – logo depois do seu encontro com Jesus, saiu para anunciar a outros sobre Jesus. 

João 4:39. 

• O ex-endemoninhado saiu propagando o que havia acontecido com ele. Marcos 5:19. 

• O leproso curado – Marcos 1:45. 

 

• 2. Segundo pressuposto: Deus quer usar cada um de nós. 

• Deus é soberano para escolher quem Ele quiser, e usar da forma que Ele quiser. 

• Compete-nos compreender como Deus escolhe e usa cada um de nós, para que possamos estar 

sempre no centro da vontade Dele. 

•  

• 3. Terceiro pressuposto: Deus sempre usa quem quer ser usado por Ele. 

 

• Há inimigos que conspiram para que não sejamos usados por Deus: 

 

• 1. Primeiro inimigo: Olhar o serviço para Deus a partir da nossa capacidade. 

• Pessoas que se sentem tão incapazes, e entendem equivocadamente que Deus não as usará por este 

motivo. 

• Deus escolhe pessoas muitas vezes frágeis, para fazer coisas extraordinárias. 

E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus.  

Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa 

capacidade vem de Deus. II Cor. 3:4-5. 

• 2. Segundo inimigo: Olhar o serviço para Deus a partir da opinião dos outros. 

• Quem vive criticando os outros, sempre se sentirá refém da opinião dos outros. 

• Isto pode nos fazer ávidos por elogios ou sensíveis a crítica. 

 

• Davi foi o segundo rei de Israel, e aqui encontramos o marco da sua unção para rei. 

• Aqui está o berço do nascimento do rei de Israel. 

• Deus escolheu um jovem, pobre e de uma família simples, para ser rei de uma nação. I Samuel 18:23 

• Alguns estudiosos sugerem que Davi devia ter 15 anos nessa época. 

• Do ponto de vista humano, Davi era um improvável. 
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• O texto nos oferece elementos para compreendermos com Deus escolhe e usa uma pessoa para 

o serviço. 

 

1. Deus escolhe e usa uma pessoa contra a lógica racional humana. 

• Jessé tinha oitos filhos. I Samuel 17:12 

• Eliabe era o primeiro filho de Jessé. I Sam.17:13. 

• Devia ser um jovem de aparência impressionante.  

• O próprio Samuel se equivocou, imaginando ser ele o escolhido por Deus. I Samuel 16:6 

• A lógica de Samuel era que o Senhor havia escolhido o primogênito de Jessé. 

• Deus não escolhe e usa com estes critérios. 

• Isto é fascinante, pois aponta para o fato de que qualquer pessoa, independente dos seus atributos 

exteriores, pode ser escolhido e usado por Deus. 

 

2. Deus escolhe e usa uma pessoa pelo que Ele vê no coração. 16:7. 

• Ninguém é escolhido por causa dos seus atributos físicos. 

• Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência, mas não foi isto que levou o Senhor a escolhê-lo. I 

Samuel 16:12. 

• Golias desprezou Davi, porque embora de boa aparência, não impressionava. I Samuel 17:42 

• Paulo era de aparência desprezível. II Cor. 10:10 

• Ruivo - Isso era considerado uma marca de beleza em um país onde o cabelo era geralmente preto. 

Josefo refere a expressão à sua pele morena. Preacher’s Homiletical 

• O conceito hebraico de “coração” envolve as emoções, a vontade, o intelecto e os desejos. 

• Coração é o que a pessoa é por dentro. E só Deus pode ver o que somos por dentro. 

• Podemos sugerir como as pessoas são, mas ele pode dizer o que elas são. 

 

3. Deus escolhe e usa uma pessoa com o que Ele mesmo já vinha fazendo na vida dessa pessoa. 

16:11. 

• Davi estava apascentando ovelhas. 

• Davi tinha cheiro de avelha.  

• Foi preparado com o cheiro de lã, para depois ter cheiro de cabelo. “Pastores de carne e osso.” 

O texto mostra o perfil de Davi: 

• 1. Davi era zeloso -  

• 2. Davi era corajoso –  

• 3. Davi era firme –  

• 4. Davi era confiante no Senhor. 

• A experiência no cuidado com as ovelhas, serviu para treiná-lo no cuidado com as pessoas. 

 

4. Deus escolhe e usa uma pessoa capacitando-a com o poder do Espírito Santo. 16:13. 

• O Espírito do Senhor se apoderou de Davi – expressão que se refere a capacitação do alto, para 

exercício de uma tarefa. Dada por Deus, e que só será realizada com êxito, com esta capacitação divina. 

• Esta é a capacitação única para o exercício da obra de Deus. 

• Foi por causa desta capacitação que Davi enfrentou e venceu Golias. 

• Davi se fortaleceu nos Senhor contra os amalequitas. I Sam. 30:7 

• Davi se engrandecia cada vez mais, pois o Senhor era com Ele. II Samuel 5:10 

Conclusão: 

1. Você entendeu que todos nós podemos e devemos ser usados por Deus? 

2. Qual o obstáculo que você enfrenta quando pensa em usado por Deus? 

3. Você está disposto a pedir ao Senhor que lhe use? 



 


