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Enxergando com os Olhos de Deus 
 

1 Sm 16.4-7 
“Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém; 

então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, 
e perguntaram: É de paz a tua vinda? 5 Respondeu ele: É de 
paz; vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos, e vinde 

comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e 
os convidou para o sacrifício. 6 E sucedeu que, entrando eles, 
viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu 

ungido. 7 Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua 
aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o 

rejeitei; porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o 
homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor 

olha para o coração.” 
 

O princípio que quero destacar nesse texto é: “...o Senhor não vê 
como vê o homem...” 
 
Samuel era um homem de Deus, alguém acostumado a ouvir a voz 
do Senhor, mas, também sofria, como todo o povo, com as 
desobediências de Saul, rei de Israel. Sofria com a perseguição dos 
inimigos, com a falta de alimento em muitas cidades, por causa da 
ausência de Deus. 
 
Então, quando o Senhor o leva para ungir um novo rei, ao deparar-
se com Eliabe, imaginou que certamente Deus escolheria alguém 
com uma aparência que fizesse frente a Saul, que era alto e forte. 
 
Samuel caiu no mesmo erro em que todos nós caímos quando 
estamos diante das necessidades: Enxergamos somente o que os 
nossos olhos veem! 
 
Hoje, os brasileiros só veem o fracasso do futebol nacional diante 
dos resultados da Copa da FIFA. A maioria das pessoas foi tomada 
por sentimentos de tristeza, outras de revolta, outras de 
humilhação, enfim...  
 
No entanto, olhando com olhos espirituais, posso enxergar um dos 
grandes principados de nossa nação sendo humilhado diante de 
bilhões de pessoas: O espírito de idolatria que impera através do 
futebol no Brasil, há décadas. 
 



IDPB CIDADE NOVA   IDPBCIDADENOVA.COM.BR 

Os principados das trevas agem plantando ilusão no coração das 
pessoas, não permitindo que vejam a realidade e mesmo quando se 
deparam com ela, não se comovem, pois, a ilusão no coração é 
mais forte, diz que está tudo bem. 
 
Quando Deus toca em um principado para destrona-lo, as pessoas 
sentem as dores no coração, mas esse é o início do processo de 
libertação. 
 
Portanto, agora, não é hora de a Igreja olhar para esse episódio 
como todos estão olhando, mas, com os olhos de Deus. E o que 
posso ver nesses dias é o Senhor permitindo que, avancemos com 
oração e evangelização para destronarmos de vez esse “deus” do 
coração das pessoas. 
 
Muitos outros “deuses” serão humilhados por Deus em nosso País, 
mas, precisamos estar atentos para não olharmos para os eventos 
que se seguirão com o mesmo olhar da mídia manipuladora e dos 
homens naturais. 
 
Samuel só teve discernimento depois de olhar para os sete filhos de 
Jessé, todos soldados do exército de Saul. Se Jessé tivesse 
quatorze filhos, além de Davi, Samuel teria passado mais tempo 
olhando como os homens olham. Foi preciso acabar os moços para 
que Samuel parasse de olhar como os homens olham 1 Sm 16.10 - 
Assim fez passar Jessé a sete de seus filhos diante de Samuel; 
porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a 
nenhum destes. 
 
Vamos aprender, com o profeta Samuel, lições preciosas de como 
enxergar com os olhos do Senhor:  
 
01 – O desejo pelo milagre que nos trará a vitória, só teremos 
após passarmos pelo fracasso 1 Sm 15.1,2 - Disse Samuel a 
Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, 
sobre Israel; ouve, pois, agora as palavras do Senhor.2 Assim 
diz o Senhor dos exércitos: Castigarei a Amaleque por aquilo 
que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, ao subir ele do 
Egito.3 Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e o destrói 
totalmente com tudo o que tiver; não o poupes, porém matarás 
homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e 
ovelhas, camelos e jumentos. 
 
1 Sm 15.9-11 -  Mas Saul e o povo pouparam a Agague, como 
também ao melhor das ovelhas, dos bois, e dos animais 
engordados, e aos cordeiros, e a tudo o que era bom, e não os 
quiseram destruir totalmente; porém a tudo o que era vil e 
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desprezível destruíram totalmente.10 Então veio a palavra do 
Senhor a Samuel, dizendo: 11 Arrependo-me de haver posto a 
Saul como rei; porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu 
as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e clamou ao 
Senhor a noite toda. 
 
Enquanto nossa perspectiva for apenas a que os nossos olhos 
veem, nosso coração permanecerá acomodado, achando que tudo 
está bem: 
 
- “Somos os melhores do mundo” 
 
- “Há tantas mortes e violência nos estádios, mas isso é assim 
mesmo”. 
 
- “Vamos orar para que o Brasil seja campeão” 
 
- “A nossa Presidente e seus ministros não creem em Deus, 
desprezam a Bíblia, e etc... mas a economia do País está 
crescendo, então está tudo bem”  
 
Quando Deus mostrou para Samuel a verdadeira condição 
espiritual de Israel, por causa da postura de Saul, o fracasso pôde 
ser visto, sentido e mensurado. 
 
A Igreja brasileira precisa clamar para que o Senhor nos revele o 
verdadeiro cenário espiritual da nossa nação, para montarmos 
nossas estratégias em cima dessa realidade. 
 
Cada um de nós precisa clamar para que Deus nos revele a 
verdadeira condição espiritual de nosso lar, família, ministério, 
finanças e relacionamentos. 
 
Diante do que for revelado, deve haver profundo arrependimento e 
desejo de mudança. “...Então Samuel se contristou, e clamou ao 
Senhor a noite toda.” 
 
 
02 – Enxergamos o milagre que nos trará a vitória, quando 
paramos de chorar pelo que nos levou ao fracasso 1 Sm 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 
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. 
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Samuel parou de chorar por Saul quando Deus lhe mostrou que já 
havia escolhido outro rei. Davi foi o milagre que trouxe a vitória e a 
libertação para Israel! 
 
Não pare de clamar, até que Deus lhe mostre a saída, o milagre, a 
porta aberta! Tenha fé em Deus! Is 40.26-31 - Levantai ao alto os 
vossos olhos, e vede: quem criou estas coisas? Foi aquele que 
faz sair o exército delas segundo o seu número; ele as chama a 
todas pelos seus nomes; por ser ele grande em força, e forte 
em poder, nenhuma faltará.27 Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó 
Israel: O meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo 
passa despercebido ao meu Deus?28 Não sabes, não ouviste 
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, 
não se cansa nem se fatiga? E inescrutável o seu 
entendimento. 29 Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças 
ao que não tem nenhum vigor. 30 Os jovens se cansarão e se 
fatigarão, e os mancebos cairão, 31 mas os que esperam no 
Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como 
águias; correrão, e não se cansarão; andarão, e não se 
fatigarão. 
 
03 – A visão de Deus nunca será como a que vemos 
naturalmente 1 Sm 16.11,12 - Disse mais Samuel a Jessé: São 
estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o 
menor, que está apascentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel 
a Jessé: Manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até 
que ele venha aqui.12 Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. 
Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então 
disse o Senhor: Levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. 
 
Nossos sentimentos, nossas experiências e nossas expectativas 
sempre nos levarão ao imediatismo. Eliabe já estava pronto, já era 
um guerreiro. Davi era apenas um menino, um pastor de ovelhas, 
teria que ser treinado, levaria muito tempo para chegar aonde 
deveria. 
 
Sempre será assim, enquanto não olharmos como Deus vê! 
 
Deus olhou em Davi e viu um adorador, e viu um grande rei, e viu 
uma nação liberta e viu a continuidade para a linhagem do Messias, 
e viu a salvação da humanidade! Mt 21.8-11 - E a maior parte da 
multidão estendeu os seus mantos pelo caminho; e outros 
cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho.9 E 
as multidões, tanto as que o precediam como as que o 
seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao Filho de Davi! bendito 
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!10 Ao 
entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: 
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Quem é este?11 E as multidões respondiam: Este é o profeta 
Jesus, de Nazaré da Galiléia. 
 
Deus pode transformar as coisas mais humildes e pequenas em 
grandes vitórias, para os que creem nEle e nEle esperam em 
obediência.  
 
Conclusão:  
1 Sm 16.13 - Então Samuel tomou o vaso de azeite, e o ungiu 
no meio de seus irmãos; e daquele dia em diante o Espírito do 
Senhor se apoderou de Davi. 
 
Após ser ungido, Davi foi tomado pelo Espírito Santo. Matou Golias, 
libertou Israel, edificou um reino forte e temido...foi vitorioso. 
 
Tome posse da visão de Deus em seu coração, viva o milagre, seja 
vitorioso(a) e seja um instrumento de salvação nas mão de Deus!   
 


