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Hoje é um dia especial em nossa igreja. Novos irmãos e irmãs 
colocaram-se a disposição do Senhor Jesus para servi-lo. 
 
Novos líderes de Células de Casais e novos Supervisores disseram 
sim ao chamado de Deus para cuidar de vidas preciosas.  
 
No evangelho de João estão reveladas duas grandes necessidades 
humanas:  
 

(a)  A regeneração – (João 3) Nicodemos representa todos os 
precisam nascer de novo. Todos os que vivem presos 
somente à carne e as coisas que a carne cogita. 
 
Nascer do Espírito é passar a ter vida espiritual. É ter 
entendimento das coisas de Deus. É passar a amar a Obra de 
Deus e a Sua Palavra. 
 
É passar a ter uma nova perspectiva sobre o mundo, sobre as 
circunstâncias e sobre as outras pessoas. 
 
É sentirmos repulsa pelo pecado e pelo que representa o 
pecado, mas, ao mesmo tempo, sentirmos compaixão pelo 
pecador.  
  

(b)  A Satisfação – (João 4) A mulher samaritana é a 
representação natural e religiosa de todos aqueles que vivem 
com sede, mas nunca estão satisfeitos. 
 
Por ser desprezada, pela sua condição moral, ela buscava 
água sozinha, ao meio dia, não no fim do dia como de 
costume. 
 
Há pessoas que, mesmo sempre tão cercadas por amigos e 
parentes sentem-se sozinhas, insatisfeitas. Por isso buscam 
satisfação adquirindo coisas e cometendo pecados. 

 
 
Servir a Deus por amor a Ele e ao Seu filho Filho Jesus, é o centro 
da vida cristã e o segredo para cumprirmos todo o propósito de vida 
que o Senhor tem para nós. 
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No entanto, servir a Deus por amor é mais do que fruto de um 
esforço próprio, de uma decisão meramente humana. Na verdade, 
há um DNA que distingue todos os que servem a Deus por amor. 
 
 

O DNA DOS QUE SERVEM A DEUS POR AMOR 
 

1 Sm 17.1-58 
 

 
Ao contrário do que muita gente pensa, Davi não começa sua 
história com Deus, matando gigantes. Antes de chegar a Golias, 
houve um processo na vida de Davi. 
 
Antes de chegar até a cruz, houve um processo na vida de Jesus. 
 
Não é diferente conosco! Deus vai utilizar todas as circunstâncias 
em nossa vida para nos preparar para a realização do propósito 
profético, que Ele mesmo estabeleceu para nós. 
 
Tanto Davi, como Jesus manifestam algumas características que 
fazem parte do DNA dos que servem a Deus por amor. Por isso, 
ambos são referenciais. 
 
Creio que sem esses requisitos ninguém jamais chegará a provar o 
melhor de Deus, o lugar de honra, o maná escondido, que está 
reservado somente para aqueles que amam ao Senhor. 
 
Hoje, vamos ver três atitudes que revelam esse DNA 
 
01 – Devemos ser fiéis nas pequenas tarefas 
 
Antes de Davi tornar-se um matador de gigantes, Deus o encontrou 
quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, e não era um grande 
rebanho (1 Sm 17.28) Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu-o 
quando falava àqueles homens; pelo que se acendeu a sua ira 
contra Davi, e disse: Por que desceste aqui, e a quem deixaste 
aquelas poucas ovelhas no deserto?... 
 
Davi não tinha uma atividade cobiçada. No campo, trabalhava 
sozinho, ninguém o supervisionava, mas, ele era fiel àquelas 
poucas ovelhas de seu pai. 
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Ele realizava com esmero, com zelo e fidelidade um trabalho que 
ninguém queria fazer. 
 
Sabe por que muita gente ainda não avançou na vida para coisas 
grandes? Porque não tem conseguido ser fiel nas pequenas coisas! 
 
Ninguém estava olhando para Davi, mas Deus o viu, lá no campo, 
no meio das malhadas, então Deus, no seu trono falou: “Gabriel, 
veja aquele jovem. Como ele é fiel! Uma tarefa tão simples, que 
ninguém vê e ele está fazendo com fidelidade. Precisamos de 
alguém como ele no trono de Israel. 
 
Lc 16.10 - Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito; quem 
é injusto no pouco, também é injusto no muito. 
 
O teste do muito em nossa vida é o pouco! O teste do grande é o 
pequeno! 
 
Quem acha que fazer algo pequeno não tem importância e por isso 
faz de qualquer jeito, jamais receberá de Deus a incumbência de 
fazer coisas grandes. 
 
Davi era 100% fiel ao que fazia para seu pai. Quando seu pai pediu 
que ele levasse um lanche aos seus irmãos que estavam na guerra, 
a Bíblia diz que: Davi então se levantou de madrugada e, 
deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, 
como Jessé lhe ordenara... 1 Sm 17.20 
 
Em nosso ministério há muitas coisas que podem revelar esse DNA 
em nós: 
 

a) Encontro com Deus – Não importa em que equipe você vai 
trabalhar, seja fiel, dê o seu melhor. 

 
b) Célula – Seja você um líder, um auxiliar ou um discípulo, não 

importa, seja fiel. Mesmo que você só veja umas poucas 
ovelhas de Seu pai, seja fiel e o Senhor te levantará 
ministerialmente! 
 

c) Finanças – Há irmãos que pedem para que Deus os prospere 
grandemente para que possam sustentar a obra com ofertas e 
dízimos abundantes. Porém, para que Deus te coloque nesse 
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nível, você precisa começar hoje, agora, a investir no reino, 
enquanto é pequeno. 
 

d) Atividades na igreja – Seja qual for a atividade que você for 
escalado para fazer nos nossos eventos (Congresso, Chá 
evangelístico, Clube do Bolinha, Departamento infantil, Jantar 
de Casais, Luau Jovem...) não deixe furo. 
 

Enquanto alguns estão lutando para não fazer as coisas pequenas, 
porque só querem receber grandes incumbências, você crescerá 
muito se fizer o que tem que ser feito, hoje, agora, já! 
 
 
02 – Devemos ser fiéis no que não é nosso 
 
Davi, além de ser fiel no pouco, também era fiel sobre o que não 
era dele, mas, de seu pai. 1 Sm 17.15 - mas Davi ia e voltava de 
Saul, para apascentar as ovelhas de seu pai em Belém. 
 
É natural que todos cuidem bem do que é seu, mas, zelar do que é 
dos outros tem um significado muito grande para Deus. Foi esse 
caráter de fidelidade de Davi que atraiu o coração de Deus. 
 
Lc 16.11,12 - Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, 
quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes 
fiéis, quem vos dará o que é vosso? 
 
Antes de nos colocar sobre o que é nosso, Deus nos testa 
colocando-nos para cuidar do que é de outros. 
 
Há pessoas que dirigem o carro do pai, da mãe, da empresa e 
saem pulando os quebras molas, os buracos, levando multas, 
causando acidentes. Deus está olhando essa atitude e certamente 
está vendo que você ainda não está preparado para ter o seu 
próprio carro. 
 
Há, pelo menos, três áreas em que Deus testa os crentes naquilo 
que não nos pertence: 
 

a) No casamento – Antes de pertencer a você, seu cônjuge 
pertenceu aos pais dele(a), que cuidou, investiu nos estudos, 
preparou para a vida. Você precisa ser fiel nesse 
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relacionamento, para que Deus derrame sobre sua família 
todas as bênçãos do matrimônio. 

 
b) No ministério – Deus coloca você no ministério de outro para 

testar o seu coração. Se você for fiel servindo a Deus no 
ministério de outro, Deus te colocará sobre um ministério 
maior ainda. Infelizmente muitos têm sido reprovado neste 
teste. 
 

c) Nas coisas do Pai – A Bíblia diz que Jesus cuidava dos 
negócios do seu Pai. Creio que o negócio que Deus mais se 
agrada, é quando nos vê cuidamos das Suas ovelhas. Assim 
como se agradou de Davi enquanto este cuidava das ovelhas 
de seu pai. 
 
O Senhor também quer ver você envolvido: liderando célula, 
discipulando, ministrando para as crianças, trazendo pessoas 
para o Encontro, etc... 
 

Mt 6.31-33 - Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que 
havemos de comer? ou: Que havemos de beber? ou: Com que 
nos havemos de vestir? (Pois a todas estas coisas os gentios 
procuram.) Porque vosso Pai celestial sabe que precisais de 
tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas. 

  
Deus iça para o muito, aquele que tem um coração para servi-Lo! 
 
03 – Devemos caminhar em obediência e agilidade 
 
1 Sm 17.20 - Davi então se levantou de madrugada e, deixando 
as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé 
lhe ordenara; e chegou ao arraial quando o exército estava 
saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. 
Existem pessoas a quem Deus pede uma coisa e elas levam 
semanas, meses e até anos para responderem a Deus fazendo o 
que Ele mandou. 
 
Davi respondeu à ordem de seu pai prontamente, de madrugada, 
chegou quando a tropa ainda estava se preparando para sair ao 
campo de batalha. 
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Deus usará autoridades para nos preparar para derrotar os gigantes 
que virão! Pessoas que servirão para desenvolver o nosso caráter! 
 
Quando Jessé ordenava a Davi tarefas que ninguém queria, ele as 
cumpria prontamente sem colocar obstáculos, então, quando seu 
pai o chamou para que o profeta o visse, ele simplesmente veio, 
mesmo sem saber que aquele dia mudaria toda sua vida. 
 
Interessante é que Davi não foi ao campo procurando um gigante 
para matar, mas apenas para cumprir uma ordem de seu pai. 
 
Não há nenhuma indignidade em se submeter a uma autoridade 
que Deus coloca em nossa vida, na verdade, só aumenta nossa 
unção!  Por outro lado, a insubmissão faz sumir a unção. 
 
 
Conclusão: 
 
Deus ainda está procurando matadores de gigantes. Não precisa 
ser alto e musculoso, nem ser perito na arte da guerra, basta ter 
essas três atitudes: 
1 – Ser fiel no pouco 
2 – Ser fiel no alheio 
3 – Ser Obediente e ágil 
 
Qual a pequena tarefa que o Senhor tem ordenado a você? Se você 
tem ouvido o chamado de Deus, não resista, obedeça. Obedecer só 
depois é desobediência. Seja ágil, faça hoje, faça agora! 


