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“Achei a Davi, meu servo; com o 

meu santo óleo o ungi; 

“com ele, a minha mão ficará 

firme, e o meu braço o fortalecerá. 

“O inimigo não o importunará, 

nem o filho da perversidade o afligirá. 

“E eu derribarei os seus inimigos 

perante a sua face e ferirei os que o 

aborrecem. 

“E a minha fidelidade e a minha 

benignidade estarão com ele; e em meu 

nome será exaltado o seu poder.” 

(Salmos 89.20-24) 

“Porque a loucura de Deus é mais 

sábia do que os homens; e a fraqueza de 

Deus é mais forte do que os homens. 

“Porque vede, irmãos, a vossa 

vocação, que não são muitos os sábios 

segundo a carne, nem muitos os 

poderosos, nem muitos os nobres que 

são chamados. 



 

 

“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; 

“para que nenhuma carne se 

glorie perante ele. 

“Mas vós sois dele, em Jesus 

Cristo, o qual para nós foi feito por 

Deus sabedoria, e justiça, e 

santificação, e redenção; 

“para que, como está escrito: 

Aquele que se gloria, glorie-se no 

Senhor.” 

(1 Coríntios 1.25-31) 



Introdução 
 

“Achei a Davi, meu servo; com o meu 

santo óleo o ungi;” (Salmo 89.20) 

Deus fala conosco a respeito da 

sua escolha. Ele escolheu a Davi, o seu 

servo, separando-o no meio de tantos 

outros que haviam na sua época. 

Homens valentes e poderosos... Mas 

Deus escolheu a Davi.  



 

 

Assim também, haviam tantas 

cidades na Grécia para Deus realizar 

uma grande obra: Atenas, por exemplo, 

um famoso centro cultural da época, 

nos tempos antigos, a capital da Ática, 

um dos estados gregos. Mas Deus 

escolheu a Corinto, a cidade da Grécia 

cheia de pecado e corrupção destruída 

pelos romanos em 146 a.C. e 

reconstruída em 46 d.C.  

Coríntio era sinônimo de 

“imoral”, “depravado”.  

Na cidade de Corinto havia um 

templo dedicado ao culto de Afrodite, 

deusa do amor. Nesse templo haviam 

mil prostitutas cultuais, que atraíam 

adoradores de todo o mundo antigo. Lá 

Paulo fundou uma igreja. 

Se analisarmos a luz das 

Escrituras, vemos também uma igreja 

complicada, problemática e soberba, 

pois julgava que já não precisava mais 



de Paulo, o seu evangelizador e pastor. 

Por isso Paulo os exortou, dizendo: 

“Já estais fartos! Já estais ricos! Sem 

nós reinais! E prouvera Deus 

reinásseis para que também nós 

reinemos convosco!” (1 Coríntios 4.8) 

“Mas alguns andam inchados, como se 

eu não houvesse de ir ter convosco.” (1 

Coríntios 4.10) 

Além disso, ela era altiva e 

indouta e achava que já conhecia todos 

os desígnios de Deus e a sua Palavra. 

A igreja de Corinto não era judia. 

Ela não está em Israel, está na Grécia, 

país que faz parte do continente 

Europeu, mais precisamente ao sul da 

Europa. 

Era uma nova cultura, e eles, com 

o pouco que ouviram, já achavam que 

conheciam bem a Palavra de Deus. 

Eram sábios aos seus próprios olhos, 

mas não aos olhos de Deus. 



 

 

Acabaram de deixar a adoração a 

Diana e já se achavam sábio aos olhos 

de Deus. 

Outra característica da igreja de 

Corinto era o nível cultural e social da 

igreja: 

“Porque vede, irmãos, a vossa 

vocação, que não são muitos os sábios 

segundo a carne, nem muitos os 

poderosos, nem muitos os nobres que 

são chamados.” (1 Coríntios 1.26) 

Deus não chamou o governador, o 

procônsul, o prefeito, o empresário nem 

os bancários. Poucos sábios, poucos 

poderosos, poucos nobres... Assim era a 

Igreja de Corinto. 

Uma igreja de pessoas simples, 

sem nobreza, sem poder. Mas de 

repente, Deus começa a fazer algo novo 

naquela igreja: Ele derrama do seu 

poder.  



Veja alguns problemas que 

caracterizavam aquela igreja:  

“Porque a respeito de vós, irmãos 

meus, me foi comunicado pelos da 

família de Cloe que há contendas entre 

vós.” (1 Coríntios 1.12) 

Eis um dos problemas daquela 

igreja: contendas. Deus abomina a 

contenda.  

“Estas seis coisas aborrece o SENHOR, 

e a sétima a sua alma abomina: 

“olhos altivos, e língua mentirosa, e 

mãos que derramam sangue inocente,” 

“e coração que maquina pensamentos 

viciosos, e pés que se apressam a correr 

para o mal,  

“e testemunha falsa que profere 

mentiras, e o que semeia contendas 

entre irmãos.”  

(Provérbio 6.16-19) 



 

 

Veja que Deus classifica a 

contenda acima até do derramar 

sangue inocente. Isso porque a 

contenda também mata e não somente 

isso, mas também pode provocar uma 

guerra. Guerra entre famílias, 

ministério, trabalho e muito mais... 

Além da contenda, a igreja de 

Corinto tinha um outro problema: o 

partidarismo:  

“cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, 

e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de 

Cristo.” (1 Corintios 1.12) 

O partidarismo é algo inspirado 

pelo diabo. É claro que na igreja, nos 

simpatizamos mais com alguém, 

aquele irmão que sempre está conosco 

ou que nos ouve.  

Uns gostam mais da equipe de 

louvor, outros preferem o conjunto 

coral e outros a assistência social. Isso 

é normal e comum. Mas quando isso 



passa dos limites, ele se torna 

partidarismo.  

O partidarismo prejudica o corpo, 

pois ninguém pode ser nada se estiver 

dividido. Há grupos dentro da igreja 

que se acham melhores do que outros.  

Por exemplo: alguém no grupo de 

intercessão da igreja se acha tão santo 

que não pode se misturar aos outros, 

que são pecadores e quer criar o grupo 

“Santos do Senhor”.  

Outro do grupo de batalha 

espiritual acha que só ele é consagrado 

e os demais são todos usados pelo 

inimigo e cria o grupo “Guerreiros do 

Céu”.  

O baterista acha que Deus só 

derrama unção na igreja quando ele 

toca e que ninguém é tão inspirado por 

Deus do que a equipe de louvor e cria o 

grupo chamado “Os Dedos de Deus”. 



 

 

Veja a sua mão. Como é bela e 

perfeita. Corte-a fora e coloque na 

estante de sua casa para adorá-la. Em 

alguns dias ela estará podre e 

malcheirosa. Porque ninguém vive fora 

do corpo. 

O partidarismo nos tira fora do 

corpo e prejudica o corpo. Jesus disse 

que “toda cidade ou casa dividida 

contra si mesma não subsistirá” 

(Mateus 12.25). Ela é devastada e 

assolada. 

Mas assim como a unção de Deus 

arrancou toda a contenda e o 

partidarismo da igreja de Corinto, ela 

pode nos tocar hoje e mudar toda a 

nossa vida, arrancando tudo aquilo que 

não agrada ao Senhor. 

Num desabafo de Paulo, vemos 

outro problema daquela igreja: 

“Já estais fartos! Já estais ricos! Sem 

nós reinais!” (1 Coríntios 4.8) 



Ela já se achava dona da verdade. 

Outro problema sério eram os pecados 

ligados à área sexual: 

“Geralmente, se ouve que há entre vós 

fornicação e fornicação tal, qual nem 

ainda entre os gentios, como é haver 

quem abuse da mulher de seu pai.” (1 

Coríntios 5.1) 

Veja que Paulo não diz que todos 

eram assim, ele diz: “há entre vós”.  O 

pecado no corpo de Cristo traz 

consequências para todo o corpo.  

Pois é nessa igreja simples, sem 

nobreza, sem muitos sábios e 

problemática que Deus derrama a sua 

graça e manifesta os seus dons 

espirituais. 
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A Igreja de 

Corinto 
“Sempre dou graças ao meu Deus por 

vós pela graça de Deus que vos foi 

dada em Jesus Cristo. 

“Porque em tudo fostes enriquecidos 

nele, em toda a palavra e em todo o 

conhecimento 
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“De maneira que nenhum dom vos 

falta...” (1 Coríntios 1.4-7) 

Imagine só: uma igreja 

problemática, mas cheia de profecias; 

complicada, mas com dom de revelação, 

com dons de cura. As pessoas que 

entravam doentes saíam dali curadas.  

O dom de operação de maravilhas 

também estava presente naquele 

lugar. Pessoas coxas se endireitavam. 

Talvez alguém entraria sem uma perna 

e ela cresceria do nada. Talvez alguém 

que perdeu sua córnea tinha os seus 

olhos restaurados. Eu não sei, mas os 

milagres aconteciam ali. 

“Porque a um, pelo Espírito, é dada a 

palavra da sabedoria; e a outro, pelo 

mesmo Espírito, a palavra da ciência; 

“e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e 

a outro, pelo mesmo Espírito, os dons 

de curar;  
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“e a outro, a operação de maravilhas; e 

a outro, a profecia; e a outro, o dom de 

discernir os espíritos; 

“e a outro, a variedade de línguas; e a 

outro, a interpretação das línguas.” (1 

Coríntios 12.8-10) 

 E não só isso, mas também as 

pregações eram fortes e poderosas pelo 

dom do conhecimento e da ciência.  

Se alguém com demônios 

escondidos em sua vida entrasse ali, 

alguém já discernia pelo dom do 

discernimento e já expulsava.  

 Que coisa linda. Se alguém 

começava a falar em línguas pelo 

Espírito Santo em uma ponta da igreja, 

do outro lado alguém imediatamente se 

levantava para interpretar. 

 Mas isso nos deixa em parafusos. 

Como pode? Em um lugar onde tantos 

problemas aconteciam, onde havia 
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tantas dificuldades, contendas, 

acepção de pessoas, Deus derrama do 

seu Espírito Santo e opera maravilhas. 

Seus cultos eram cheios de 

manifestações espirituais, 

genuinamente divinas. 

 O Apóstolo Paulo diz: “Quando 

vos ajuntais, cada um de vós tem 

salmo, tem doutrina, tem revelação, 

tem língua, tem interpretação”. 

Imagine comigo: músicos 

abençoados, cantores abençoados, 

testemunhos cheios de fogo e poder. 

Que igreja abençoada, que igreja 

privilegiada.  

Certamente você também 

gostaria de fazer parte dessa igreja 

onde Deus falava, profetizava e dava 

visões, mesmo sabendo de todos os seus 

problemas. Todos nós queremos 

participar, estar lá, só para sentir 

também esse poder. 
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 Eu imagino assim: um profeta 

acabava de sentar, levantava outro 

para profetizar. Quando este sentava, 

outro levantava com uma visão. 

Sentava e logo se levantava outro com 

um cântico espiritual. Sentava este e 

outro se levantava... Enfim... Era 

assim... 

Vamos conhecer um pouco mais a 

história da Igreja de Corinto: 

“Depois disto, partiu Paulo de Atenas e 

chegou a Corinto. 

“Quando Silas e Timóteo desceram da 

Macedônia, foi Paulo impulsionado 

pela palavra, testificando aos judeus 

que Jesus era o Cristo. 

“Mas, resistindo e blasfemando eles, 

sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso 

sangue seja sobre a vossa cabeça; eu 

estou limpo e, desde agora, parto para 

os gentios. 
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“E, saindo dali, entrou em casa de um 

homem chamado Tito Justo, que 

servia a Deus e cuja casa estava junto 

da sinagoga. 

“E Crispo, principal da sinagoga, creu 

no Senhor com toda a sua casa; 

também muitos dos coríntios, ouvindo-

o, creram e foram batizados. 

“E disse o Senhor, em visão, a Paulo: 

Não temas, mas fala e não te cales; 

“porque eu sou contigo, e ninguém 

lançará mão de ti para te fazer mal, 

pois tenho muito povo nesta cidade.” 

(Atos 18.1 e 5-10) 

Paulo chegou àquela região e 

começou a evangelizar e o Senhor disse 

a ele: fala e não te cales; porque eu 

tenho um povo muito grande nesta 

cidade. 
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Veja como diz na Nova Tradução 

na Linguagem de Hoje:  

“Não tenha medo, continue falando e 

não se cale, porque eu estou com você. 

Ninguém poderá lhe fazer nenhum 

mal, pois muitas pessoas desta cidade 

são minhas.” 

“Muitas pessoas desta cidade são 

minhas”. Deus olhou para a cidade e 

disse: aquele é meu, aquela é minha, 

aquele outro é meu, lá do outro lado 

tem outro que é meu... Tem muitas 

pessoas nesta cidade que são minhas.  

É como se ele dissesse: “Paulo, 

pregue, porque tem muita gente nessa 

cidade que eu quero salvar. Tem muita 

gente aqui que eu o escolhi para ser 

meu.  

Ele é complicado, aquele outro é 

contencioso, ela é ciumenta, aquele ali 

é um briguento, a sua esposa tem 

problemas, mas eles são meus, eu os 
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escolhi. Eu tenho uma grande obra, vou 

derramar sobre eles o meu Espírito 

Santo.” 

A partir desse momento, nós 

entendemos algumas coisas: Deus não 

está procurando separar para si o 

certinho ou o perfeito. Ele está 

procurando aquele que quer dizer SIM 

para o Senhor. 

Quando isso acontecer, Deus vai 

derramar da sua unção sobre a cabeça 

e vai fazer a qualidade, vai provocar a 

mudança e trazer a transformação que 

tanto você anela. 

Talvez você está vivendo um 

momento terrível na sua vida. Está 

cheio de problemas e dificuldades, está 

vivendo em uma igreja problemática e 

com uma família problemática e cheia 

de dificuldades.  
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Mas, assim como Deus escolheu a 

cidade de Corinto, Ele também lhe 

escolheu. 

Ele lhe escolheu e separou e quer 

derramar a unção sobre a sua cabeça e 

mudar a sua história, transformar a 

sua vida e realidade do meio de onde 

você vive.  

“E acontecerá, naquele dia, que a sua 

carga será tirada do teu ombro, e o seu 

jugo, do teu pescoço; e o jugo será 

despedaçado por causa da unção.” 

(Isaías 10.27) 

“E vós tendes a unção do Santo e 

sabeis tudo.” (1 João 2.20) 

“E a unção que vós recebestes dele fica 

em vós...” (1 João 2.27) 

Esta unção é divina, vem de 

Jesus, aquele que está assentado à 

destra do Pai, o único mediador entre 

Deus e os homens. É uma unção 
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poderosa, que vai mudar a sua vida, 

assim como mudou a história da cidade 

de Corinto.
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A Escolha 
 

Deus olha para a cidade de 

Corinto e começa a escolher um por um 

e a mudar a vida de cada um deles. Um 

dia também Deus olha do céu para a 

Caldéia, a parte sul da Babilônia e 

escolhe um homem chamado Abrão.  

Ele diz: “eu vou fazer de ti uma 

grande nação.” Deus muda o seu nome 
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para Abraão e começa a estabelecer o 

seu propósito. Um homem comum, com 

uma vida comum e uma família 

comum, agora foi escolhido por Deus 

para uma grande obra.  

Pronto. Tudo mudou em sua vida. 

Hoje Abraão é conhecido como “pai da 

Fé”, o patriarca israelita de maior peso 

e honra na história bíblica. Tudo isso 

não aconteceu por acaso. Deus o 

escolheu. Isso é o que Deus faz com 

quem Ele escolhe. 

Passados muitos anos após a 

morte de Abraão, Deus faz uma escolha 

diferente: um homem segundo o seu 

coração para liderar o seu povo. Deus 

procura, procura, procura e... acha. 

– Está lá, cuidando das ovelhas 

no meio da malhada (lugar onde se 

guardam as ovelhas). Achei a Davi, 

meu servo. É ele. 
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O rei na época era Saul, um 

homem escolhido por Deus que 

desprezou a unção divina. O sacerdote 

era Samuel, responsável pelas decisões 

ligadas às coisas espirituais. Deus 

chama o seu sacerdote e diz:  

“Então, disse o SENHOR a Samuel: 

Até quando terás dó de Saul, havendo-

o eu rejeitado, para que não reine 

sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite 

e vem; enviar-te-ei a Jessé, o belemita;  

porque dentre os seus filhos me tenho 

provido de um rei.” (1 Samuel 16:1) 

Deus procurou e achou a Davi. 

Conhecemos o ditado popular: “quem 

procura, acha”. Logo, se Deus achou, 

Ele procurou. Você consegue imaginar 

Deus procurando alguma coisa? Pois é, 

isso é bíblico: 

“Os olhos do SENHOR estão em todo 

lugar, contemplando os maus e os 

bons.” (Provérbios 15:3) 
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“Mas a hora vem, e agora é, em que os 

verdadeiros adoradores adorarão o 

Pai em espírito e em verdade, porque o 

Pai procura a tais que assim o 

adorem.” (João 4:23) 

 

Imagine Deus procurando agora 

um escolhido. Onde estão os homens? 

Assistindo televisão? Namorando? 

Construindo? Plantando? Lavando 

roupa? Atrás das malhadas? Na terra 

de Ur dos Caldeus? Fazendo coisas 

boas ou ruins? Coisas espirituais ou 

comuns? 

O importante é que Deus 

procurou... e achou... e escolheu você 

para que seja uma bênção e dê muitos 

frutos: 

“Não me escolhestes vós a mim, mas eu 

vos escolhi a vós, e vos nomeei, para 

que vades e deis fruto, e o vosso fruto 

permaneça, a fim de que tudo quanto 
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em meu nome pedirdes ao Pai ele vos 

conceda.” (João 15:16) 

Deus fica sempre procurando 

aquele que vai se colocar a sua 

disposição, aquele que Deus pode 

através dele executar uma obra 

gloriosa. Se ele lhe achou, não é sem 

propósito. Algo glorioso está para 

acontecer em sua vida. 

 

“Desde o dia em que eu tirei o meu 

povo de Israel do Egito, não escolhi 

cidade alguma de todas as tribos de 

Israel para edificar alguma casa, para 

ali estabelecer o meu nome; porém 

escolhi a Davi, para que governasse 

sobre o meu povo de Israel.”  (1 Reis 

8:16) 

“Agora, pois, assim dirás ao meu 

servo, a Davi: Assim diz o SENHOR 

dos Exércitos: Eu te tomei da 

malhada, de detrás das ovelhas, para 
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que fosses o chefe sobre o meu povo, 

sobre Israel.”   

(2 Samuel 7.8) 

Deus procurou a Davi e o achou 

na malhada, no campo de ovelhas. Mas 

veja o detalhe: “de trás das ovelhas”. 

Davi estava atrás das ovelhas. 

Tinha algo na sua frente. 

Quando Samuel foi até a casa de 

Jessé, não achou a Davi porque ele 

estava escondido e nem mesmo o seu 

pai se lembrou de Davi para o grande 

dia da escolha de um novo rei. 

“Disse mais Samuel a Jessé: 

Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda 

falta o menor, e eis que apascenta as 

ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: 

Envia e manda-o chamar, porquanto 

não nos assentaremos em roda da 

mesa até que ele venha aqui.” (2 

Samuel 16.11) 
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Na malhada, lugar sem mérito, 

sem prestígio, sem status, 

insignificante, sem valor, sem 

expressão, esquecido e desprezado. Lá 

estava Davi e Deus o viu lá. Deus está 

lhe vendo aí mesmo aonde você está 

agora.  

“...Eu te tomei da malhada, de detrás 

das ovelhas, para que fosses o chefe 

sobre o meu povo, sobre Israel.”   

(2 Samuel 7.8) 

Só para entendermos melhor, 

segundo o Dicionário Aurélio, malhada 

quer dizer: 

1.Cabana de pastores; malha.  

2.Curral de gado. 

3.Rebanho de ovelhas.  

4.Toca de animais selvagens.  
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5.Lugar sombreado por grandes 

árvores, onde o gado costuma proteger-

se da soalheira; malhador.  

6.(No Nordeste Brasileiro) Lugar 

onde se reúne comumente o gado, para 

ser trabalhado.  

7.(No Piauí) Baixa úmida, onde 

medra vegetação análoga à dos 

agrestes, com predomínio de 

palmeiras.  

8.(Na Bahia) Lugar onde o gado 

costuma dormir, em lotes.  

9.(Na Bahia) Plantação de fumo 

pouco extensa.  

10.(Na Bahia) Lugar de uma 

plantação de capim de corte.  

11.(Na Bahia) Área gramada à 

frente da casa, nas fazendas de criação 

da caatinga. 
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Na citação bíblica, a nossa opção 

é a terceira, o rebanho de ovelhas, ou 

campo de ovelhas, mais ou menos 

parecido com a opção de número cinco. 

Ele estava dizendo que tirou o 

rapaz do curral das ovelhas e lhe 

colocou no palácio como rei. 

Pense comigo: quem é o doido (e 

eu posso chamar de doido, pois a Bíblia 

fala da “loucura de Deus” - 1 Coríntios 

1.25), que escolhe alguém para 

governar um país, que está 

trabalhando na malhada, com ovelhas?   

É como se você tivesse uma 

grande empresa de computação, 

multinacional, produtora de softwares, 

chips e hardwares para o mundo todo e 

viesse até mim para procurar um 

funcionário capacitado e experiente 

para se tornar um administrador 

internacional da empresa.  
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Alguém que saiba trabalhar com 

eletroeletrônicos. Você me pergunta se 

posso indicar alguém e eu digo que lá 

no fundo-de-vale, tem a casinha de um 

rapaz que conserta chuveiros e ferros 

elétricos e que ele é a pessoa mais 

indicada para assumir a função. 

Isso lhe parece hilário? Pois é. Foi 

assim que Deus fez ao escolher Davi 

como rei de Israel. Ele também fez isso 

com você. Ele lhe achou lá, no meio dos 

insignificantes, lhe viu e lhe valorizou.  

Pense bem: quem acharia alguém 

no meio do trigo e escolheria para ser 

Juiz do seu povo? Mas Deus achou a 

Gideão lá e disse: “você vai ser juiz do 

meu povo”. 

“Então, o Anjo do SENHOR veio e 

assentou-se debaixo do carvalho que 

está em Ofra, que pertencia a Joás, 

abiezrita; e Gideão, seu filho, estava 
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malhando o trigo no lagar, para o 

salvar dos midianitas. 

“Então, o Anjo do SENHOR lhe 

apareceu e lhe disse: O SENHOR é 

contigo, varão valoroso. 

“Então, o SENHOR olhou para ele e 

disse: Vai nesta tua força e livrarás a 

Israel da mão dos midianitas; 

porventura, não te enviei eu? 

“E o SENHOR lhe disse: Porquanto eu 

hei de ser contigo, tu ferirás os 

midianitas como se fossem um só 

homem.” 

(Juízes 6.11,12,14 e 16) 

Você pode ser o menor da casa de 

seu pai, o mais insignificante, mas o 

que importa é que o Senhor lhe 

escolheu e lhe separou. Não despreze a 

unção de Deus que está sobre a sua 

vida, a autoridade de Deus está sobre 

você.  
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Você pode dizer: Mas ninguém me 

vê. Como Davi, eu estou no meio da 

malhada, eu não estou no altar, não sei 

cantar, tocar, falar, pregar ou dar 

testemunho, quem vai se importar 

comigo?  

Não se preocupe com isso. Deus te 

escolhe não pelo que você faz, ou é, ou 

tem, mas pelo seu coração. Deus 

separou a Davi porque o seu coração 

pertencia ao Senhor. 

“... achei a Davi, filho de Jessé, varão 

conforme o meu coração, que executará 

toda a minha vontade.” (Atos 13.22) 

Deus o escolheu e colocou por 

chefe sobre todos. Esse é o nosso Deus, 

que pega o homem do monturo e o 

coloca para se assentar com os 

príncipes (Sl 113.7 e 8). Aleluia.  

Escolha divina. É o achar de 

Deus. Ele lhe achou e lhe separou e 

disse: tu és meu.
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Resultado da 

Escolha 
 

“... Achei a Davi, filho de Jessé, varão 

conforme o meu coração, que executará 

toda a minha vontade.” 
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“Da descendência deste, conforme a 

promessa, levantou Deus a Jesus para 

Salvador de Israel” (Atos 13.22 e 23) 

Deus o tira da malhada e leva-o 

para o trono. Agora exalta-o. Assim é 

conosco: Quando Deus nos escolhe, ele 

nos exalta. Talvez você está passando 

por provas terríveis, mas no meio 

dessas provas, Deus vai lhe exaltar. 

Primeiro somos provados, depois somos 

exaltados. 

“E o Deus de toda a graça, que em 

Cristo Jesus vos chamou à sua eterna 

glória, depois de haverdes padecido 

um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, 

confirmará, fortificará e fortalecerá. (1 

Pedro 5.10) 

“Humilhai-vos perante o Senhor, e ele 

vos exaltará.” (Tiago 4.10)  

Veja o texto: “Achei a Davi, filho 

de Jessé”. Deus exalta a nossa família.  
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Onde Davi passa, perguntam:  

- Quem é esse Davi? Ele é filho de 

quem? 

- Ele é filho de Jessé, alguém 

responde. 

Antes ninguém sabia quem era 

Jessé, agora todos sabem quem ele é. 

- Jessé é o pai de Davi, o rei. 

Jessé agora começa a ter honra 

por causa de Davi. Ele começa a ser 

exaltado. Antigamente ele era apenas 

um pai de três grandes guerreiros que 

serviam a Saul. 

“Foram-se os três filhos mais velhos de 

Jessé e seguiram a Saul à guerra; e 

eram os nomes de seus três filhos, que 

foram à guerra, Eliabe, o primogênito, 

e o segundo, Abinadabe, e o terceiro, 

Samá. 
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“E Davi era o menor; e os três maiores 

seguiram a Saul.” 

(1 Samuel 17.13 e 14)  

Eu fico imaginando Jessé 

passando pelas ruas de Jerusalém e as 

pessoas perguntando: “o senhor não é 

Jessé, o pai do rei?”. De apenas pai de 

guerreiros, agora ele tem honra de 

Estado. Isso é Deus exaltando a sua 

Ascendência. 

Mas Deus exaltou também a 

Descendência de Davi. O texto de 

Atos que nós lemos não fala apenas de 

Jessé, ele diz: “Da descendência deste, 

conforme a promessa...” (Atos 13.23) 

O salmista diz que Deus não 

permite que o justo esteja 

desamparado, nem que a sua 

descendência mendigue o pão (Salmos 

37:25) 
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Deus promete exaltar a 

descendência de Davi. Talvez você não 

se lembre, mas a história conta a 

respeito da descendência de Davi. 

Alguns bons, outros ruins, pois alguns 

não souberam desfrutar da exaltação 

de Deus. Exaltaram a si mesmo. Mas a 

história fala de Absalão, Tamar, 

Salomão. Ela fala de todos os filhos de 

Davi em 2 Samuel 3.2-5, 1 Crônicas 

3.1-9. E diz a Bíblia: 

“...os filhos de Davi eram príncipes.” (2 

Samuel 8.18)  

Se Davi não fosse rei, você nunca 

saberia os nomes dos filhos de Davi. 

Mas Deus exaltou a Davi e exaltou a 

sua Ascendência e Descendência. 

Em toda a história, até a volta do 

Senhor, em todas as Bíblias do mundo 

está registrado o nome de todos os 

filhos de Davi, porque Deus escolheu a 

Davi e exaltou a sua família. Deus 
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escolheu a você e vai exaltar a sua 

família. 

Talvez você tenha um filho 

viciado, drogado, desviado, afastado ou 

que saiu de casa. Mas não se preocupe. 

Se você é um escolhido, Deus pode 

exaltar o seu filho e fazer com que ele 

seja o orgulho de casa. Coloque-o em 

oração. Clame por ele. Deus o libertará. 

Deus pode exaltar o esposo que 

está desempregado, o espancador, o 

alcoólatra, o jogador e transformá-lo 

em um novo homem. Seja uma mulher 

de oração. Creia no milagre de Deus. 

Deus pode exaltar a esposa que 

está deprimida, angustiada, 

desmotivada, vivendo em solidão e 

fazer dela uma nova mulher, cheia da 

glória e unção de Deus. Há um milagre 

para sua casa. 

Deus pode exaltar seu pai e sua 

mãe. Deus pode exaltar a toda sua 
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família por amor a ti, porque você é 

ungido por Deus e Deus exalta o seu 

ungido. As promessas de Deus se 

cumprirão em sua vida. 



Não Despreze a Unção 

43 

 

“...a coroa do azeite da unção do 

seu Deus está sobre ele...” (Levíticos 

21.12) 

“E acontecerá, naquele dia, que a sua 

carga será tirada do teu ombro, e o seu 

jugo, do teu pescoço; e o jugo será 

despedaçado por causa da unção.” 

(Isaías 10:27) 

 

Há uma grande ignorância com 

respeito a unção de Deus na vida dos 

cristãos. Muitos acham que estar cheio 

da unção é só para falar em mistérios 

com Deus, para pular em um pé só, 

para profetizar, revelar ou para passar 

uma noite em vigília. 

Unção é muito mais do que isso. 

Unção é exaltação de Deus no homem 

que o teme. Por isso não podemos 

desprezar a unção divina em nossa 

vida. Haverá um dia da exaltação 
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completa de Deus sobre a terra. Será o 

dia em que Jesus virá para arrebatar a 

igreja para leva-la para a glória.  

Naquele dia Deus vai procurar os 

seus ungidos, como a profetiza Ana, o 

sacerdote Simeão, Ana e Samuel, Davi 

e Zacarias. Ele vai procurar os seus 

ungidos que foram fiéis aqui na terra, 

que apesar de grandes tribulações não 

negaram o nome do Senhor, e vai 

exaltar o seu povo aqui na terra.  

Veja o exemplo na igreja de 

Filadélfia, descrita no Apocalipse: 

 

“E ao anjo da igreja que está em 

Filadélfia escreve: Isto diz o que é 

santo, o que é verdadeiro, o que tem a 

chave de Davi, o que abre, e ninguém 

fecha, e fecha, e ninguém abre: 

“Eu sei as tuas obras; eis que diante de 

ti pus uma porta aberta, e ninguém a 
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pode fechar; tendo pouca força, 

guardaste a minha palavra e não 

negaste o meu nome. 

“Eis que eu farei aos da sinagoga de 

Satanás (aos que se dizem judeus e 

não são, mas mentem), eis que eu farei 

que venham, e adorem prostrados a 

teus pés, e saibam que eu te amo. 

“Como guardaste a palavra da minha 

paciência, também eu te guardarei da 

hora da tentação que há de vir sobre 

todo o mundo, para tentar os que 

habitam na terra.”  

“Eis que venho sem demora; guarda o 

que tens, para que ninguém tome a tua 

coroa.” 

“A quem vencer, eu o farei coluna no 

templo do meu Deus, e dele nunca 

sairá; e escreverei sobre ele o nome do 

meu Deus e o nome da cidade do meu 

Deus, a nova Jerusalém, que desce do 
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céu, do meu Deus, e também o meu 

novo nome.” 

“Quem tem ouvidos ouça o que o 

Espírito diz às igrejas.” 

(Apocalipse 3.7-13) 

Aquele que tem a unção divina 

não se prostra diante da dificuldade. 

Ainda que tenha pouca força, não nega 

o Santo Nome do Senhor Jesus. E Deus 

o adverte: “guarde bem o que você tem, 

para que ninguém tome a sua coroa”, 

pois a vitória é de quem chega até o fim. 

Mas gostaria de falar um pouco 

mais sobre a escolha divina. Essa 

escolha não é de qualquer maneira. É 

um processo todo especial. Ela não é 

humana. 

Você pode fazer um seminário e, 

ao concluir o seu curso, sair com um 

diploma. Algumas igrejas até 

consagram o seminarista como pastor 
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quando ele conclui o seu curso. Mas 

isso não nos faz ser um ungido. Faz-nos 

um “credenciado”. Estamos cheios de 

credenciados por todos os lados.  

Nos conselhos de pastores que 

frequento e que tive até a oportunidade 

de presidir tive a oportunidade de 

conhecer centenas de “credenciados”.  

Muitas vezes vi homens brigando 

por uma credencial. Diz até que se o 

conselho não emitiu a sua credencial, 

ele não paga a sua anuidade. São 

homens que estão apenas atrás de uma 

credencial.  

Davi nunca teve uma credencial, 

nem um cartão de membro. Ele tinha 

unção. O que Derrubou o gigante foi a 

unção. Não foi uma credencial que 

matou o leão. Não foi um diploma que 

matou o urso. Foi a unção, unicamente 

unção que exaltou a ele e a sua família. 
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Essa escolha de Deus não é humana, 

mas divina. 

Quero deixar claro que não sou 

louco para ir contra um curso teológico 

ou qualquer visão de um seminário. 

Não sou um abominador de credenciais 

também. 

 A Bíblia diz: 

“Procura apresentar-te a Deus 

aprovado, como obreiro que não tem de 

que se envergonhar, que maneja bem a 

palavra da verdade” (2 Timóteo 2:15) 

Veja bem, “manejar bem” a 

palavra. Se eu manejar ela na carne, 

sem que a presença de Deus esteja em 

mim, que a unção do Espírito, eu posso 

me cortar com ela. Porém se estou cheio 

da sua presença, eu me torno um 

espadachim de Deus, um campeão do 

Senhor. 
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Samuel na 

Casa de Jessé 

“Então, disse o SENHOR a Samuel: 

Até quando terás dó de Saul, havendo-

o eu rejeitado, para que não reine 

sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite 

e vem; enviar-te-ei a Jessé, o belemita; 
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porque dentre os seus filhos me tenho 

provido de um rei. 

“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. 

“E convidarás Jessé ao sacrifício; e eu 

te farei saber o que hás de fazer, e 

ungir-me-ás a quem eu te disser.” 

(1 Samuel 16.1-3) 

O Senhor diz para Samuel: Vai 

para a casa de Jessé, porque eu tenho 

uma escolha a fazer. 

Assim também foi com a igreja de 

Corinto: Uma igreja escolhida por 

Deus: 

“E disse o Senhor, em visão, a Paulo: 

Não temas, mas fala e não te cales; 
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“porque eu sou contigo, e ninguém 

lançará mão de ti para te fazer mal, 

pois tenho muito povo nesta cidade. 

“E ficou ali um ano e seis meses, 

ensinando entre eles a palavra de 

Deus.” 

(Atos 18.9-11) 

Veja bem o detalhe: Falou o 

Senhor a Paulo em visão. 

Foi o Senhor quem falou à Paulo. 

Não foi Paulo quem saiu da região de 

Tarso e vislumbrou a grande cidade de 

Corinto e disse:  

“Hum, cidade de mais de 400.000 

habitantes, aqui eu me aposento. Vou 

construir meu ministério aqui. Ele será 

próspero e nunca mais precisarei fazer 

tendas. Vou falar com o procônsul, com 

o prefeito. Vou pedir um terreno no 

centro da cidade para construir uma 
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grande catedral e fazer assim e 

assim...”.  

Não!! Foi uma direção divina, 

uma escolha divina. O Senhor falou em 

visão. 

Quantos ministérios mal 

começaram e já fecharam as portas. 

Ministérios humanos com direção e 

visão humana. 

É bem verdade que muitos 

homens de Deus sinceros estão 

sofrendo porque o diabo está se 

levantando para derrubar aquilo que 

Deus edificou. Temos que orar por 

esses.  

Mas muitos estão abrindo as 

portas e fechando porque não foi Deus 

quem mandou abrir. Abriram em 

contendas, divisão, ciúmes ou auto 

exaltação. E Deus não está 

confirmando a obra. 
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Mas em Corinto foi diferente, ali 

Deus confirmou a obra e prosperou. Foi 

uma escolha divina e não uma visão 

humana de aparência. 

“...tenho muito povo nesta cidade.” 

(Atos 18.10) 

Quando Samuel entrou em casa 

de Jessé, ele disse que dali sairia um 

rei para Israel. 

Imediatamente Jessé trás o seu 

filho Eliabe. Um homem guerreiro, de 

aparência, postura e grande 

envergadura. As aparências muitas 

vezes nos enganam. Seu porte ilude até 

a Samuel que diz:  

 

“...Certamente, está perante o 

SENHOR o seu ungido.” 

 “... Não atentes para a sua aparência, 

nem para a altura da sua estatura, 
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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.” (1 Samuel 16.6 e 7)  

 Todos nós temos a tendência de 

agirmos segundo aquilo que os nossos 

olhos nos mostram. Mas Deus estava 

ensinando a Samuel que não é segundo 

a aparência, nem segundo o porte ou 

vocabulário. A escolha não está sujeita 

a ótica humana, mas sim, a divina. 

Lembro-me de uma igreja no 

estado de São Paulo, onde havia um 

pastor que estava envolvido com a 

construção civil. Era pedreiro. Um 

homem simples e humilde, mas cheio 

da unção divina. Um verdadeiro 

ganhador de almas. 

Ele começou a ganhar as almas 

do meio em que convivia: pedreiros, 

serventes, encanadores, pintores... 
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Mas ganhou também aqueles que 

estavam acima dele: engenheiros, 

arquitetos, advogados... E com o passar 

dos anos, esses homens tornaram-se 

obreiros da igreja. Alguns diáconos, 

outros presbíteros e até pastores. 

E o pastor continuou trabalhando 

em sua profissão. Durante a semana 

toda, ele olhava para aqueles homens e 

os tratava dignamente com o 

engenheiro “Seu Fulano de Tal”, o 

arquiteto da mesma maneira. O 

advogado era “Dr. Beltrano de Tal”. 

Mas no domingo, durante o culto, 

aqueles grandes e sábios homens 

sentavam-se na igreja para ouvirem o 

seu pastor falar. E ali todos se calavam, 

não para ouvir um pedreiro, mas para 

ouvir Deus na boca do seu pastor.  

Seu português não era o mais 

refinado. Ele tropeçava na gramática e 

não conjugava bem os verbos, mas 
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quando abria a sua boca, Deus falava 

através dela. 

Essa escolha não é humana, nem 

o é pela aparência, nem pelo tempo que 

frequentamos a faculdade, nem pelo 

grau de conhecimento humano. Ela é 

divina. 

Talvez você não teve o privilégio 

de frequentar uma boa escola, nem 

pode pagar um curso teológico, não tem 

um biotipo de grande pregador. Talvez 

o seu vocabulário não é muito rico. 

Mas se o Senhor está te 

chamando, se ele te escolheu para fazer 

a sua obra, ele vai te capacitar.  

A história conta de um certo 

homem, chamado Dwight Lyman 

Moody, que viveu entre 1837 a 1899.  

Ele era um homem simples, que 

estudou até os 13 anos de idade, depois 

foi trabalhar em fazendas e com 17 
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anos foi trabalhar em uma sapataria. 

Frequentava a Igreja Congregacional. 

Um dia, em uma reunião da 

igreja ele ouviu uma palavra que 

impactou sua vida. Ela era mais ou 

menos assim: “O mundo ainda está por 

ver o que Deus pode fazer com um 

homem que se entrega inteiramente 

nas suas mãos”  

Esse homem aceitou o desafio e 

atendeu ao chamado divino em 1860. 

Moody era um homem de pouca 

educação formal e sua gramática não 

era boa, mas foi um grande ganhador 

de almas. 

Uma vez, quando criticado sobre 

sua gramática, ele disse: “uso toda a 

gramática que sei para o Senhor Jesus 

Cristo”. 

Ele se tornou tão conhecido em 

sua época na América que um dia, ao 

perguntar a um homem como estava 
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seu relacionamento com Jesus, o 

homem se irritou e disse: “Isso não é da 

sua conta, quem o senhor é?”. Ele disse: 

“Eu sou Dwight Lyman Moody”. O 

homem disse: Bem, então é da sua 

conta”. 

Moody ganhou mais de um 

milhão de almas. 

“Assim, fez passar Jessé os seus sete 

filhos diante de Samuel; porém 

Samuel disse a Jessé: O SENHOR não 

tem escolhido estes. 

“Disse mais Samuel a Jessé: 

Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda 

falta o menor, e eis que apascenta as 

ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: 

Envia e manda-o chamar, porquanto 

não nos assentaremos em roda da 

mesa até que ele venha aqui. 

“Então, mandou em busca dele e o 

trouxe (e era ruivo, e formoso de 

semblante, e de boa presença). E disse 
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o SENHOR: Levanta-te e unge-o, 

porque este mesmo é.” 

(1 Samuel 16.10-12)  

Davi nem teve tempo de se 

arrumar, de banhar-se para tirar o 

cheiro de pasto e ovelha ou o suor que 

estava no seu corpo. Ele entra todo sujo 

e desarrumado. 

Mas quando Samuel o vê, Deus 

brada do seu alto e sublime trono: é 

este mesmo. Levante e unge-o. 

Deus não diz a Samuel que era 

para ele se levantar e cumprimentar a 

Davi, nem para mandar Davi tomar 

um banho para o cerimonial, nem diz 

que era para começar uma vigília de 

oração. Deus diz: unge-o. Derrame 

azeite sobre a sua cabeça. Unge agora. 

Davi certamente nem entendeu 

direito o que estava acontecendo. 
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Acaba de entrar e pergunta: “Me 

chamou, papai?”. 

Samuel o chama para perto de si 

e derrama o azeite sobre a sua cabeça. 

Unge-o. O segredo da vitória do 

ministério de Davi era a unção. 

 “Achei a Davi, meu servo; com o meu 

santo óleo o ungi;” (Salmo 89:20) 

Um ministério valoroso é um 

ministério cheio da unção. 
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Porquê Davi? 

 

“...levantou como rei a Davi, ao qual 

também deu testemunho e disse: Achei 

a Davi, filho de Jessé, varão conforme 

o meu coração, que executará toda a 

minha vontade. 

“Da descendência deste, conforme a 

promessa, levantou Deus a Jesus para 

Salvador de Israel” 
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(Atos 13.22 e 23)  

 

O livro de Atos diz que Davi era 

um “varão conforme o meu coração, que 

executará toda a minha vontade.” 

Ele era um rapaz segundo o 

coração de Deus. 

A Bíblia diz que onde estiver o 

meu tesouro, ali estará o meu coração.  

“Não ajunteis tesouros na terra, onde a 

traça e a ferrugem tudo consomem, e 

onde os ladrões minam e roubam. 

“Mas ajuntai tesouros no céu, onde 

nem a traça nem a ferrugem 

consomem, e onde os ladrões não 

minam, nem roubam. 

“Porque onde estiver o vosso tesouro, aí 

estará também o vosso coração.” 
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(Mateus 6.19-21) 

Se o meu tesouro está em 

parabólica, tv a cabo, crochês, casa 

nova, carro novo, roupas novas, na 

aparência ou na minha capacidade, ali 

está o meu coração. 

Mas o coração de Davi pertencia 

ao Senhor. Deus separa, escolhe e unge 

homens que estão com o seu coração em 

Deus. 

“Porque, quanto ao SENHOR, seus 

olhos passam por toda a terra, para 

mostrar-se forte para com aqueles cujo 

coração é totalmente dele...”  

(2 Crônicas 16.9 - Revista e 

Atualizada) 

Essa era a principal 

característica de Davi. Ele tinha um 

coração entregue totalmente ao 

Senhor. 
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Não estou pregando contra essas 

coisas que me referi anteriormente.  

Isso seria até contrário à Palavra 

de Deus, pois a Bíblia diz: 

“E quanto ao homem, a quem Deus 

deu riquezas e fazenda e lhe deu poder 

para delas comer, e tomar a sua 

porção, e gozar do seu trabalho, isso é 

dom de Deus.” (Eclesiastes 5.20) 

 

A Bíblia diz que a riqueza 

conquistada licitamente para aquele 

que serve a Deus é um dom de Deus. O 

problema não é a riqueza, o problema é 

o coração. Onde ele está? Em coisas 

boas desta terra? Em coisas más desta 

terra? Ou no Senhor? 

Jó era um homem rico... Perdeu 

tudo, mas não perdeu o seu coração.  E 

Deus deu tudo dobrado para ele 
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daquilo que tinha perdido. Veja como 

era o coração de Jó:  

 “Quem me dera, agora, que as minhas 

palavras se escrevessem! Quem me 

dera que se gravassem num livro! 

“E que, com pena de ferro e com 

chumbo, para sempre fossem 

esculpidas na rocha! 

“Porque eu sei que o meu Redentor 

vive, e que por fim se levantará sobre a 

terra.”  (Jó 19.23-25) 

Que grande importância tinha 

esta unção para Davi? 

Vamos recordar um pouco a sua 

história: 

Rei em Israel, enfrentou um leão, 

um urso e um gigante, desprezado 

pelos seus irmãos, caiu em adultério, 

morreu seu filho como consequência 

disso, teve uma filha estuprada pelo 
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próprio irmão, o seu filho estuprador 

foi assassinado pelo próprio irmão, o 

irmão assassino toma o seu reino, Deus 

devolve reino a Davi, mas como 

consequência disso o seu filho morre na 

batalha... 

Mas ouve uma coisa que nunca 

deixou Davi recuar ou abdicar da coroa: 

a unção.  

Antes que Davi questionasse o 

seu chamado, foi derramado azeite 

sobre a sua cabeça. 

Naquele dia não houve cerimônia, 

nem trono, nem palácio, nem honras de 

Estado. Samuel ungiu-o e foi-se 

embora. Só isso. O resto é com Deus. 

Estamos preocupados com tantas 

coisas, mas se tivermos a unção, o resto 

é com Deus. 

O encher da igreja é com Deus. A 

mudança financeira é com Deus. A 
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restauração vem de Deus. O casamento 

é com Deus. A prosperidade é com 

Deus. A vitória vem de Deus. Tudo é 

com Ele. 

“Porque dele, e por ele, e para ele são 

todas as coisas; glória, pois, a ele 

eternamente. Amém!” (Romanos 11.36) 

“Mas buscai primeiro o Reino de Deus, 

e a sua justiça, e todas essas coisas vos 

serão acrescentadas.” (Mateus 6.33) 

Havia uma urgência no derramar 

do azeite sobre a cabeça de Davi. 

Talvez se passasse algum tempo, Davi 

titubearia. O diabo iria roubar-lhe a fé.  

Encher a sua alma de questionamento. 

Por isso o tratamento imediato de Deus 

em sua vida. 

Mas se Davi tivesse a unção, ele 

colocaria o diabo para correr. 

Talvez você esteja recebendo esta 

unção através da leitura. Então pare 
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um pouco de ler e vai orar.  Vamos, faça 

isso agora mesmo.
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Resultados da 

Unção 

 

“Achei a Davi, meu servo; com o meu santo 

óleo o ungi; 

“com ele, a minha mão ficará firme, e o 

meu braço o fortalecerá.”  

(Salmo 89-20 e 21)  
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Veja algumas bênçãos de se tornar 

uma pessoa ungida por Deus: 

1)”com ele, a minha mão ficará firme”.  

(Salmos 89.21) 

Você consegue imaginar a presença de 

Deus aonde quer que você estiver? Davi 

tinha esta certeza. Ela foi dada com a unção 

divina. Ele dizia: “ainda que andasse pelo 

vale da sombra da morte não temerei, por 

que tu estás comigo.” 

2) “o meu braço o fortalecerá” (Salmos 

89.21) 

Lembra-se de Moisés na batalha, 

quando Deus fez com que o povo de Deus 

vencesse a batalha enquanto o braço de 

Moisés estava levantado? 
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“E acontecia que, quando Moisés levantava 

a sua mão, Israel prevalecia; mas, quando 

ele abaixava a sua mão, Amaleque 

prevalecia. 

“Porém as mãos de Moisés eram pesadas; 

por isso, tomaram uma pedra e a puseram 

debaixo dele, para assentar-se sobre ela; e 

Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um 

de um lado, e o outro, do outro; assim 

ficaram as suas mãos firmes até que o sol 

se pôs. 

“E, assim, Josué desfez a Amaleque e a seu 

povo a fio de espada.” 

(Êxodo 17.11-13) 

Pois bem. Em nosso caso não são as 

mãos de Arão e Hur quem nos sustentam, 

mas a mão do próprio Deus nos 

sustentando.  

Se estamos perdendo a batalha, é 

porque estamos perdendo a unção. Mas se a 
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buscarmos diligentemente, o braço do 

Senhor nos fortalecerá. 

3) “O inimigo não o importunará” 

(Salmos 89.22) 

Sabe estas milícias de demônios que 

tem se colocado diante das pessoas para 

bloquear as bênçãos de Deus, roubando a 

alegria, a paz, a prosperidade e a unção?  

Se nós buscarmos o revestimento em 

Deus, ele não nos importunará. 

Muitas vezes vejo pessoas do meu 

convívio diário passando uma angústia tão 

grande e eles me perguntam se eu não 

tenho problemas. Digo que sim. E eles me 

perguntam: “E você não liga? Você é frio e 

calculista?” 

Mas não se trata de ligar. A questão é 

que o diabo não pode me importunar. Sou 

ungido de Deus. 
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Não digo isso com soberba. Essa 

promessa é para todos nós. Somos tão 

ungidos como Davi. 

Somos até mais ungido do que ele. 

Pois para a nossa geração, Deus derramou 

do seu Espírito sem medidas. 

4) “E a minha fidelidade e a minha 

benignidade estarão com ele” (Salmos 

89.24) 

O Deus que é fiel e bondoso para com 

Davi também o é para com a sua igreja. 

Deus lhe deu o privilégio de ser feliz e 

viver uma vida feliz em Deus, sabendo que 

o problema é temporário, mas a bênção de 

Deus é permanente.  A bênção de Deus é 

maior do que qualquer tipo de problema em 

sua vida. 

5) “e em meu nome será exaltado o seu 

poder.” (Salmos 89.24) 
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Entenda “poder” como “força”. “e em 

meu nome será exaltado a sua força.” (RA) 

Você olha para si mesmo e se acha 

fraco. Deus olha para você e lhe vê forte, 

porque o poder de Deus se aperfeiçoa na 

fraqueza. 

Nossa força não está em nós, mas no 

nome do Senhor. Nossa força vem de Deus.  

Se você está vivendo um período 

crítico em sua vida, Deus tem uma palavra 

de vitória para você: 

Neste momento de fraqueza, Deus 

quer te exaltar; Neste momento de caos, 

Deus quer te honrar; 

Neste momento de luta, Deus quer 

levantar o seu braço com o braço do Senhor, 

E te dizer: “Eu te esforço, te fortaleço e te 

ajudo com a destra da minha justiça”. 
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Deus está disposto a lhe exaltar, 

exaltar sua família, exaltar sua força e 

honrar-lhe na terra. 

Busque a unção divina e verás o que 

Deus tem para fazer contigo. 

Não vai faltar o pão sobre a sua mesa, 

nem sua descendência o mendigará. 

O seu cálice transbordará. Pai, mãe e 

filhos serão exaltados. 

Mil caem ao teu lado e 10.000 a tua 

direita, mas você não será atingido. 

Esses são alguns resultados de uma 

vida cheia do Espírito Santo. 

A sua família ainda não viu o que 

Deus pode fazer com uma pessoa que se 

entrega totalmente nas mãos de Deus. 

Experimente isso hoje. 
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Minha oração e meu desejo é para que 

tudo isso se cumpra em sua vida, em Nome 

de Jesus. 

Deus continue te abençoando. 
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ADQUIRA OUTRO LIVROS DO 

PR. VALDINEI PEREIRA: 

Seguir a Cristo 

Ao Deus Desconhecido 

Eu Creio em Milagres 

Ciúme, Ele Pode te Destruir 

Conflitos da Juventude 

Guardando Meu Coração 

Filhos, Herança de Deus 

Como Ser Feliz no Amor 

21 Dicas Para Abençoar seu Casamento 

Ciúme, Ele Pode te Destruir 

Teológico – Jesus Cristo, Vida e Obra 

Teológico – Pecado, o Perigo de Brincar com Ele  

Teológico – Salvação, o Maravilhoso Presente 

de Deus 

Teológico – A Arte de Pregar 

Teológico – Bíblia  

Teológico – História da Igreja 

Teológico – Escatologia  

Teológico – Espírito Santo 

Teológico – Missões 


