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1 SERMÃO

TEMA: A Onisciência Divina
PROPÓSITO: Estimular a pureza de caráter

TEXTO: I SAMUEL 16:1-13

TESE: A escolha de Deus é a melhor

INTRODUÇÃO

Uma estudante enamorou-se. Falava constantemente para suas amigas a
respeito “dele”. Uma colega perguntou-lhe: O que é que a atrai tanto? Ela disse que
era o seu físico de atleta, sua loura e ondulada cabeleira que flutua no impulso da
suave brisa enquanto é iluminada pelos raios de prata da lua... e suspirava.
Passaram-se vários anos e a jovem casou-se com a cabeleira. Após anos, essas
amigas se separaram, mas depois de muitos anos encontraram-se com a amiga, e
notaram que ela tinha um rosto desanimado e perguntou-lhe: Como vai? Mais ou
menos, respondeu ela. Vamos à minha casa. Chegaram e ela notou o porquê da
tristeza. O corpo do esposo já não era mais atlético. Havia engordado muito,
mudando seu físico completamente, e a loira e abundante cabeleira não era mais
loira e nem cabeleira, pois a testa encontrava-se com a nuca. A jovem se apaixonara
pela cabeleira e agora era infeliz.

I- DEUS ESCOLHE UM JOVEM
Pela sua notabilidade
Davi era notável tanto pelo seu amor a Deus como por sua aparência física.
Samuel ao receber a incumbência do Senhor de ungir um novo rei, tinha em
mente um candidato que se qualificasse por sua estatura física. Mas a diferença
de Davi era que ele não tinha só essa virtude, pois caracterizava-se também por
sua bravura, eloqüência, mas acima de tudo pela presença do Senhor em sua
vida.
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1.1.1

Por atender Seus padrões

Deus tinha em mente um homem de fibra, mas principalmente submisso a Ele
para ser o capitão do Seu povo. Embora fosse ocupar o ofício de rei, Davi
continuou tão humilde e modesto como antes de sua unção, pois vigiava e
guardava seus rebanhos com tanta ternura como sempre. Por isso, Deus
tinha um plano especial para ele.

II- DEUS VÊ UM SERVO
A- Fidelidade
O Senhor elegeu a Davi porquê era um jovem fiel a Ele, pois suas obras
estavam cheias do louvor do céu. Ele diariamente tinha seus momentos de
comunhão com Deus, bem como, com a natureza. O jovem pastor
aproveitava as oportunidades que possuía para depender e louvar o Deus
que o mantinha.

B- Eloqüência
O filho mais moço de Jessé foi visto por Deus como um servo com um futuro
promissor, pois vivia na prática a vida com o Senhor, testemunhando a cerca
do amor de seu Criador. Ele com eloqüência protegia seu rebanho de animais
perigosos e astutos, o que o ajudou a valorizar a vida e adquirir uma
apreciação dos cuidados do Senhor pelas suas ovelhas.

III- DEUS VÊ UM REI

1.1.1.

Por Sua Onisciência

Destaca-se no verso sete que Deus sabe de tudo, pois é o único Ser
onisciente, e em Sua sabedoria enxergou Davi como um futuro líder segundo
o Seu coração. O Senhor em Sua sabedoria olhava para o futuro, almejando
um rei que mostrasse na íntegra a vontade do Criador a Seu povo. A
onisciência é uma característica majestosa que só Deus possui.

1.1.2 Para cumprir Seus propósitos

O Senhor queria um rei que cumprisse Seu propósito de levar o povo a
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escolher ser dependente Dele continuamente, o que, conseqüentemente os
tornaria sempre vencedores. Davi era um servo humilde, o qual, Deus sabia
que não se exaltaria ao subir no trono, não cometendo o mesmo erro que
Saul. Portanto, Deus viu nele alguém submisso e que cumpriria os requisitos
do Céu.
Numa ocasião, em uma grande igreja do interior, havia dois jovens que
almejavam estudar no seminário teológico no próximo ano. Um era considerado
como o favorito dos dois, pois era rico, bem letrado e tinha uma boa oratória. Já o
outro recebia total descrédito por parte da igreja, por ser um rapaz bem simples,
humilde e sem o mesmo intelecto do outro. Os dois foram prestar vestibulares
juntos, e pediram à irmandade que orasse por eles, para que o resultado da prova
fosse a resposta de Deus para eles. A igreja toda orou, mas com um certo senso de
predestinação no coração, pois tinham quase certeza de quem conseguiria, pelo fato
de só haver uma vaga. Foi então, que para a surpresa de todos, quando saiu o
resultado, o mais simples e humilde foi aprovado. Todos se espantaram com a
notícia e alguns até questionaram, no entanto, Deus tinha Seus planos e hoje o
rapaz é um excelente pastor.

1.2 CONCLUSÃO

Vemos, diante disso, que Deus vê muito mais longe que nós, pois sempre opera em
prol de um futuro garantido para cada um. O Seu maior desejo é o nosso bem, como
vimos na história de Davi, escolheu-o por ser humilde, mas o mais importante,
sempre dependente Dele, o que resultaria num grande líder para Israel. A sua vida
de submissão a Deus o fez um poderoso instrumento, a fim de levar o povo a
sempre depositar sua confiança no Senhor. Essa é a melhor decisão que alguém
pode tomar.

1.3 APELO

Hoje, Cristo está te convidando para deixar-se moldar pela santidade do caráter do
Senhor. Aceite ser puro como Deus quer, não ligue para as aparências, ligue para
uma vida feliz e promissora com o Senhor à sua frente.
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