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ANTES DO TRONO O CURRAL 
 

1 Cr 17.7 
“Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos 

exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que 
fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel”. 

 
Eu quero desafiar você hoje! Quero que você fique inquieto enquanto recebe 
esta palavra. Meu propósito é mostrar-lhe que Deus o chamou para uma vida 
de vitória.  
 
Não há demônio neste mundo que possa atrapalhar o propósito de Deus na 
vida de um homem e de uma mulher de Deus. Você é a única pessoa que 
pode comprometer a sua vida e o seu futuro.  
 
Portanto, se você for fiel e continuar fazendo as coisas certas, terá os 
resultados corretos. Mas, se você continuar fazendo as coisas erradas, terá 
os resultados errados. 
 
Eu não quero dar-lhe uma promessa tipo micro-ondas para um milagre 
instantâneo. Eu quero ensinar algo que, se você seguir e perseverar, você 
obterá os resultados que Deus tem prometido para sua vida. 
 
A luta entre Golias e Davi é um bom exemplo para nós. Aquela luta não era 
grupal, era individual. Não foi um exército lutando contra outro exército. Era 
um homem desafiando outro homem. Mas, quem vencesse a guerra traria a 
vitória para todo o grupo. 
 
Golias desafiou oitenta vezes o exercito de Israel. Duas vezes por dia, 
durante quarenta dias, ele gritava: “Dê-me um homem que possa lutar 
comigo”. Ninguém queria ir. 
 
A Bíblia diz que Golias tinha três metros de altura. Sua armadura pesava 
oitenta quilos. . Ele não era muito delicado. Quando ele gritava, todos 
tremiam, inclusive o rei Saul. Mas, de repente, Davi entrou em cena. 
 
Saul era o rei. Davi era um simples pastor de ovelhas. Ele não fazia parte do 
exército.  
 
Talvez o grande sonho de Davi fosse herdar a fazendinha de seu pai com 
suas poucas ovelhas.  
 
Mas, numa única oportunidade, Davi teve uma revelação do seu destino. Uma 
única ação o tirou do curral e o levou ao trono de Israel. E veja o que Deus 
lhe disse: “Eu te tirei de detrás das malhadas [...]” (1 Crônicas 17.7). 
 
Mesmo que as pessoas não considerem você, mesmo que toda sua família 
não reconheça o que você faz e o que você é, se você compreender o 
propósito de Deus para sua vida e andar nesse propósito, uma atitude correta 
para com Deus pode mudar o seu destino. 
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Com uma única ação, Davi saiu do curral e passou para o trono de Israel. Da 
mesma forma, Deus vai tirá-lo também de trás das malhadas e fará de você 
um grande líder! 

 
Davi era filho daquele efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, 
que tinha oito filhos; e nos dias de Saul este homem era já velho e 
avançado em idade entre os homens. Os três filhos mais velhos de 
Jessé tinham seguido a Saul à guerra; eram os nomes de seus três 
filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe, 
e o terceiro Samá: Davi era o mais moço; os três maiores seguiram a 
Saul, mas Davi ia e voltava de Saul, para apascentar as ovelhas de seu 
pai em Belem. (1 Samuel 17.12-15). 
 
Talvez você também esteja dizendo: “Eu sou apenas um estudante tentando 
concluir minha faculdade”. “Eu sou apenas uma dona de casa tentando 
administrar os meus filhos”. “Eu sou apenas um pai de família de família 
tentando equilibrar meu casamento e pagar minhas contas em dia”. “Eu sou 
apenas um jovem tentando vencer minhas paixões carnais”.  
 
Mas chegou o tempo de Deus levantar sua vida. Hoje Deus vai fazer você 
enxergar seu futuro profético! 
 
Quando Davi ouviu a afronta de Golias, ele pegou cinco pedras. Golias estava 
todo armado, mas Davi tinha apenas cinco pedras. Davi colocou a mão no 
bolso e apanhou uma pedra. Observe: uma única pedra mudou o destino de 
Davi. Uma coisa tão pequenininha iniciou um novo processo em sua vida. 
 
Dentro de você, há uma pedrinha, há um pequeno ato de obediência. E, se 
você pegar essa coisa simples que Deus lhe deu, Ele mudará o seu destino. 
Você precisa ter visão de destino profético. Às vezes, nossa vida fica atada 
por causa de um pequeno ato de desobediência. E muitas vezes tudo o que 
precisamos fazer é obedecer. 
 
É interessante observar que, quando Davi partiu para a luta, ele não tinha 
uma espada, mas ele disse a Golias que naquele dia cortaria a sua cabeça. 
Ele viu no seu futuro o que não havia em seu presente! 
 
Coloque a mão no bolso e pegue a sua pedra, o dom que Deus lhe deu e terá 
o seu destino mudado. 
 
Existem algumas coisas bem práticas que Davi fez, e, se você quiser ter o 
seu destino mudado por Deus, você também precisará fazer: 
 
01 - Davi saiu de sua zona de conforto 
 
Seria muito mais fácil para Davi, continuar sendo pastor de ovelhas que 
encarar um gigante.  
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O trabalho de Davi era cuidar de ovelhas. Naquele dia, ele saiu porque seu 
pai pediu-lhe para levar um lanche para seus irmãos na guerra. Era muito 
mais seguro para Davi ficar no curral, voltar para casa, levar lanche para os 
irmãos. Ele poderia não entrar na guerra, porque a guerra era uma situação 
de risco. 
 
Da mesma forma, não é fácil ser líder; é mais fácil não ser. É mais fácil você 
não ter responsabilidades na igreja. É mais fácil você não ter compromisso 
com a célula, com as reuniões de liderança, com a Escola de Líderes, com o 
discipulado, com o Seminário. Mas, se quiser cumprir o propósito de Deus em 
sua vida, você precisa sair de sua zona de conforto! Deixe Deus operar 
mudanças em sua vida. Não aceite uma vida pacata, uma vida de “sombra e 
água fresca”. Entre na guerra. Arrisque-se, mas, cumpra o propósito de Deus. 
 
Um sábio passeava na floresta com seu discípulo quando avistou uma 
casinha pobre, aos pedaços. Nela, morava um casal e três filhos – todos mal 
vestidos, sujos, magros e aparentando subnutrição. O sábio, então, perguntou 
ao pai da família: 
 
- Como vocês sobrevivem? Não vejo horta alguma, plantação, animais. 
 
O pai respondeu: 
 
- Nós temos uma vaquinha que nos dá alguns litros de leite por dia. Uma 
parte do leite, nós tomamos. Outra, trocamos por alimentos e roupas na 
cidade vizinha, e assim vamos sobrevivendo. 
 
O sábio agradeceu e saiu novamente pelo caminho. Logo em seguida, ele 
avistou uma vaquinha e ordenou ao seu discípulo: 
 
-Puxe aquela vaquinha até o precipício e a empurre para baixo! 
 
Mesmo sem compreender a ordem, o discípulo a cumpriu – empurrou a 
vaquinha no precipício. E ficou pensando na maldade do sábio em mandar 
matar a única fonte de subsistência daquela pobre família. Aquilo não saiu da 
cabeça o discípulo por muitos anos. 
 
Alguns anos depois, passando pela mesma região, o discípulo lembrou-se da 
família e do episódio da vaquinha. Resolveu voltar àquela casinha e... 
surpresa! No lugar da pobre casinha, havia uma bela casa, um pomar ao 
redor, várias cabeças de gado, um trator novo. Na porta da casa, avistou o 
mesmo pai – agora bem vestido, limpo, saudável. Logo apareceram a mulher 
e os três filhos – todos bonitos e aparentando saúde e felicidade. 
Quando o discípulo perguntou a razão de tanta mudança nos últimos anos, o 
pai da família respondeu: 
 
- Nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Sem a 
vaquinha, tivemos de nos virar e fazer outras coisas que nunca tínhamos 
feito. Começamos a plantar, criar animais, usar a nossa cabeça para 
sobreviver, e então vimos que éramos capazes de fazer coisas que nunca 



2º CONGRESSO DE CÉLULAS – 2º Dia  IDPB CIDADE NOVA 
 

tínhamos imaginado e conseguir coisas que achávamos impossíveis porque 
nós nunca havíamos tentado fazer. Sem a vaquinha, nós fomos à luta e só 
tínhamos essa alternativa: lutar para vencer! 
 
Todos nós temos uma “vaquinha” que nos dá alguma coisa básica para 
sobreviver e conviver com a “rotina”. Descubra qual é a vaquinha que está 
impedindo-o de avançar, e empurre-a você mesmo. Deus tem coisas grandes 
para sua vida. 
 
Homens e mulheres que buscam o reino não são pessoas que estão 
buscando “sombra e água fresca”. São pessoas que querem cumprir o 
propósito. Enquanto todos estão fugindo de Golias, eles estão correndo para 
a guerra. 
 
Você foi feito para agüentar pressão forte! Você foi feito para a guerra! 
 
 
02 - Davi não deixou que o temor o paralisasse 
 
Davi não foi paralisado pelo medo. Ele sentiu medo, mas ele fez, apesar do 
medo. 
 
Eu também tenho medo dentro de mim. Mas eu tenho descoberto que há 
coisas que precisamos fazer mesmo com medo. Até porque o medo não é 
algo tão negativo como parece. O medo gera em você cautela, vigilância, 
atenção e temor. 
 
A maior parte dos acidentes de carro acontece perto da residência ou do 
trabalho da pessoa. Isso acontece porque elas estão tão seguras de que 
conhecem o lugar que não tomam as devidas precauções. 
 
Conta-se que um lorde britânico, em séculos passados, querendo contratar 
para si um cocheiro, levou três homens por uma estrada que passava na 
beira de um precipício e perguntou a cada um deles: 
 
- Você seria capaz de passar por aquele precipício? 
O primeiro respondeu: 
 
- Certamente, senhor, com a minha experiência, passarei tranquilamente! 
O segundo respondeu: 
 
- Passaria mais rápido do que esses dois candidatos, porque sei lidar bem 
com os cavalos. 
Mas o terceiro respondeu: 
 
- Meu senhor, podemos passar por ali, mas teríamos de ir bem devagar para 
não assustar os cavalos e colocar sua vida em perigo. 
 
Depois de ouvir os três, o lorde resolveu contratar o terceiro, porque ele tinha 
medo, mas este não o paralisava. 
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Medo, às vezes é proteção. Você pode sentir medo, mas não pode permitir 
que ele paralise sua vida. Coragem não é ausência de medo, é vencer o 
medo. 
 
Seja honesto consigo mesmo: o que está paralisando sua vida e seu 
ministério? De que você tem medo? O que o assusta? 
 
Muitas pessoas estagnaram com medo do futuro, com medo do diabo, com 
medo de não terem provisão, de serem derrotadas na guerra. Muitos nem 
chegaram a lutar. Vença o seu medo, porque Deus se agrada de homens e 
mulheres ousados. 
 
Quantos casais não querem ter filhos porque tem medo de não ter dinheiro 
suficiente para criá-los? Eu posso dizer que prosperei mais depois de casado 
que quando eu era solteiro. Por incrível que pareça, apesar de trabalhar 
desde cedo, só consegui prosperar depois de casado. E mais, eu prosperei 
mais depois que meus filhos nasceram que quando não tinha filhos. 
 
Eu tenho uma palavra de Deus para sua vida: se continuar no caminho certo, 
sua vida só tende a melhorar. Davi não teve medo. Ele partiu para o campo 
de batalha e encarou o gigante. E, depois daquele dia, sua vida melhorou 
muito. 
 
Depois que você encarar os desafios de Deus, sua vida vai melhorar, porque 
há uma recompensa para todo aquele que mata gigantes. 
 
03 - As coisas pequenas fazem grande diferença 
 
A armadura grande de Saul não serviu para Davi. Era grande, era pesada, e o 
deixou lento e sem mobilidade. A arma de Deus nas mãos de Davi foi apenas 
uma pequena pedra. 
 
Muitos querem encarar o gigante e matá-lo com uma grande pedra. Eles 
pensam que, se tiverem algo grande, estarão no propósito de Deus. Mas o 
que significa a pedra grande? 
 

a) Pedra grande é uma demonstração de força 
Muitos querem fazer no seu braço. Se Golias fosse morto porque uma rocha 
caiu em cima dele, não haveria glória para Deus. Mas a pedra pequena 
trouxe a glória de Deus.  
 
Você precisa escrever uma história de milagres em sua vida. Não uma 
história natural. No fim de sua vida, você vai ter um álbum no qual cada 
capítulo será uma história de milagres. 
 
Seus netos vão crescer ouvindo você contar os milagres que Deus fez em 
sua vida. Renuncie a vida natural em que tudo o que você conseguiu é 
resultado do seu próprio esforço. 
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b) A pedra grande simboliza reconhecimento 
Pedra grande fala de algo que todos podem ver. Muitos estão em busca de 
reconhecimento dos homens. Davi não fez para ser reconhecido, mas, no 
final, ele foi reconhecido.  
 
É assim que Deus faz. Quando você busca o reconhecimento, você não o 
tem; mas quando você busca a glória de Deus, Ele vai levantar o seu nome. 
Veja o que Ele disse a Abraão em Gênesis 12.2: “De ti farei uma grande 
nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome [...]” É assim que Deus faz 
com todos que respondem aos Seus desafios. 
 

c) Pedra grande representa o nosso orgulho 
Queremos que todos saibam que fomos nós que fizemos. Nosso “eu” precisa 
estar em evidência. Mas aprendemos com Davi que o orgulho não pode ter 
espaço na vida de um rei. O orgulho gera a queda. 
 
Conta-se que um sapo estava muito triste quando um gavião o encontrou: 
- Porque o senhor está tão triste, seu Sapo? 
- É porque vai ter uma festa no céu e eu não tenho como ir, porque não sei 
voar. 
- Gostaria muito de ajudá-lo, mas infelizmente não posso disse o gavião. 
Rapidamente o sapo teve uma idéia: 
- Seu gavião, se o senhor concordar, eu posso segurar na sua perna com a 
minha boca e o senhor vai voando e eu vou junto. O que o senhor acha? 
- Por mim, tudo bem, se você se garantir segurar firme para não cair. 
 
O sapo agarrou com a boca na perna do gavião, e lá foram os dois para a 
festa no céu. No meio do caminho, os pássaros ficaram maravilhados com 
uma idéia tão genial. 
 
Quando já estavam quase chegando ao céu, uma coruja passou pelo gavião 
e exclamou: 
- Que coisa impressionante! Quem diria... o sapo indo para a festa no céu!  
 
Quem teve essa brilhante idéia? 
Nessa hora, o sapo, todo inchado, não agüentou e disse: 
- Eu! E, soltando-se da perna do gavião, caiu. 
 
O “eu” sempre nos leva à queda. Muitos querem a pedra grande, mas você 
tem de fazer o que Deus pediu pra você fazer, mesmo que seja algo 
pequeno.  
 
Deus usa a pedra pequena para quebrar o nosso orgulho. Mas, se formos 
fiéis, Ele nos honrará. Ele nos exaltará no seu tempo. 
 
Quando você aceita liderar uma pequena célula, você está pegando a 
pequena pedra. Lá na casa da dona Maria, na rua escura do bairro, onde 
ninguém está vendo-o, não tem uma placa, não tem publicidade, você está no 
anonimato, mas é com essa pequena pedra que Deus fará grandes coisas em 
sua vida. Esse é o caminho do reino. 
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O alvo de Deus não é apenas demonstrar o Seu poder. O alvo de Deus é 
demonstrar a Sua glória. Se Ele quisesse demonstrar o Seu poder, Ele 
sozinho venceria o diabo, e isso duraria centésimos de segundos. Mas Deus 
que pegar-nos, pessoas comuns, que aparentemente nada são, homens 
aparentemente fracos, e, através de homem ou uma mulher como eu e você, 
Ele vai demonstrar a Sua glória. 
 
Quando Golias caiu, o povo não acreditou. Como pode um menino tão 
pequeno, frágil, inexperiente vencer um duelista como Golias. Essa notícia se 
espalhou, e todos diziam o mesmo: “O Deus de Israel é poderoso!” Essa é a 
glória de Deus: 
 
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; 
(I Corintios 1:25-28). 
 
Deus quer lhe dar a vitória para que o nome dEle seja glorificado em sua vida. 
Deus quer vencer o Diabo através de sua vida para que o mundo espiritual 
saiba que só o Senhor é Deus. 
 
Se você se posicionar em nome do Senhor, um grande milagre vai acontecer 
em sua vida hoje. 
 
Talvez o diabo esteja zombando de você, mas, se você se levantar hoje, 
Deus vai mostrar a Sua glória ao mundo espiritual através de sua vida, 
fazendo através de você o que sozinho você seria incapaz de fazer. 
 
E Ele mostra a Sua glória quando pega um menino no meio das malhadas e, 
com esse menino e cinco pedrinhas, derruba Golias. 
 
Deus quer levantar um “Davizinho” para mostrar a Sua glória ao mundo! 
Ele vai levantar qualquer um. Alguém que se disponha a sair da zona de 
conforto, alguém que não se importe em fazer pequenas tarefas, alguém que 
esteja interessado mais na glória de Deus que na sua própria glória. Esse 
alguém é você! 
 
04 - Davi creu que impossível, era só uma opinião dos outros 
 
Os amigos de Davi foram contra ele. Sua família lhe disse para não se 
arriscar, pois não teria chances. Os inimigos de Davi riram dele, como se já 
fosse um derrotado. Golias duvidou que Davi pudesse vencê-lo. Mas Ele 
disse: “Impossível é apenas uma opinião dos outros. Deus o entregará em 
minhas mãos”. 
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Não fique olhando para o tamanho do gigante que está afrontando a sua vida. 
Diga ao gigante o tamanho do seu Deus. Não ouça a voz do diabo dizendo 
que você não vai conseguir. Ouça a voz de Deus! Ouça o Espírito dizendo 
que você pode sim! Se você crer, o céu será o seu limite! 
 
Alguém vai dizer que você não pode. E você vai dizer que ele não pode com 
seu Deus. Não há impossíveis para Deus. Enquanto todos olhavam para o 
tamanho inimigo, Davi olhava para o tamanho do alvo e dizia: “Um alvo desse 
tamanho eu jamais vou errar”. 
 
Conta-se que um grupo de sapinhos organizou uma competição. O objetivo 
era alcançar o topo de uma torre bem alta. Uma multidão se juntou em volta 
da torre para ver a corrida e animar os competidores. A corrida começou.  
 
Sinceramente, ninguém naquela multidão toda acreditava que sapinhos tão 
pequenos pudessem chegar ao topo da torre. Eles diziam coisas como: 
- Oh, é difícil demais! Eles nunca vão chegar ao topo! Eles não têm nenhuma 
chance. A torre é muito alta! 
 
Os sapinhos começaram a cair um por um. Só alguns poucos continuaram a 
subir mais e mais alto. 
A multidão continuava a gritar: 
- É muito difícil! Ninguém vai conseguir! Outros sapinhos se cansaram e 
desistiram. Mas um continuou a subir, e a subir. Esse não desistia! 
No final, todos os sapinhos tinham desistido de subir a torre. Com exceção do 
sapinho que, depois de um grande esforço, foi o único a atingir o topo.  
 
Naturalmente, todos os outros queriam saber como ele havia conseguido. 
Um dos sapinhos perguntou ao campeão: 
- Como você conseguiu forças para atingir o objetivo? 
Então, descobriram que o sapinho campeão era surdo. 
 
Muitas vezes, para alcançar o palácio, você precisa se fazer de surdo para as 
críticas e para uma infinidade de opiniões de pessoas que simplesmente não 
acreditam que Deus pode tirá-lo de trás das malhadas e leva-lo à realeza. 
 
05 - Davi colocou sua fé em Deus 
Andar em fé é falar e ver antes de acontecer.  
 
Depois que acontece, aí não é mais fé, é apenas uma constatação. Quando 
lemos o texto bíblico, vemos que Davi proclamou a derrota de Golias antes 
que acontecesse. 
 
Hoje mesmo o SENHOR te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-
te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às 
aves do céu e às feras da terra; e toda a terra saberá que há Deus em 
Israel; (I Samuel 17:46) 
 
A proclamação profética antecede a vitória. Quando você fala, você ativa sua 
fé. Crente calado é crente oprimido. 
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Nós não confiamos em homens, nem na nossa habilidade pessoal. Não 
fazemos ministério por causa da nossa capacidade. Fazemos por causa do 
Senhor. 
 
Quando Davi falou que cortaria a cabeça do gigante, não havia nenhuma 
espada em sua mão. Portanto, ele enxergou seu futuro de vitória. Com a 
pedra, derrubou o gigante, mas, foi com a espada do próprio Golias que ele 
cortou sua cabeça. 
 
Coloque sua fé em Deus. Declare profeticamente que sua vitória virá pelas 
mãos do Senhor. Declare que todo gigante que se levantar contra a sua vida 
cairá. 
 
O gigante que retém suas finanças cairá com a palavra da fé! 
O gigante que oprime sua saúde cairá pela palavra de fé! 
O gigante que afronta sua família vai cair! 
O gigante que se opõe ao seu ministério cairá também! 
 
Se você quer cumprir o propósito de Deus em sua vida, você precisa elevar o 
nível de sua fé em Deus. 
 
Chega de viver no natural! Chega de viver na força do seu próprio braço! 
Chega de fazer porque você é capaz! 
 
Deus tem coisas maiores para sua vida. Ele quer usá-lo poderosamente. 
Você precisa crer. Você precisa acreditar mais. Você precisa decidir hoje 
fazer o que Deus planejou para sua vida. 
 
Depois de uma aula no seminário, um aluno perguntou: “Mestre, como 
saberei qual é o proposito de Deus para minha vida?” Ao que ele respondeu: 
“Diga-me o que esta queimando dentro de você e eu lhe direi qual é o seu 
destino em Deus”.  
 
Se você for capaz de dizer o que queima dentro de você, o que ocupa os 
seus pensamentos, o que atrai o seu interesse e sua atenção, eu direi 
exatamente o que Deus tem para sua vida. 
 
Você precisa achar essa pequena pedra que esta dentro de você. Há uma 
pequena pedra em fogo dentro do seu coração. Você dorme e acorda 
pensando em algo. Faça o que está queimando no seu coração. Esse é o seu 
destino. 
Os questionamentos abaixo podem ajudá-lo a identificar o que queima em 
seu coração: 
 

 Seu coração queima por crianças? 

 Seu coração queima por casais restaurados? 

 Seu coração queima por jovens libertos? 

 Seu coração queima por abertura de novas igrejas? 

 Seu coração queima por multidões? 
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 Seu coração queima por ver o mover de Deus no meio de nossa 
geração? 

 Seu coração queima por vidas restauradas? 

 Seu coração queima por missões? 

 Seu coração queima por empreendimentos do reino? 
 
Deus está chamando hoje para cumprir o seu destino profético, e, se você 
quer fazer isso hoje, você precisa dar alguns passos: 

1. Saia de sua zona de conforto. 
2. Não deixe o medo paralisá-lo. 
3. Dê atenção às coisas pequenas. Elas podem mudar o seu destino. 
4. Risque a palavra impossível do seu dicionário. Isso é apenas uma 

opinião dos outros. 
5. Eleve o nível de sua fé. 

 
Enquanto você recebe essa mensagem sobre sua vida, Deus pode 
simplesmente mudar o seu destino. Uma pequena pedra pode levá-lo do 
curral ao trono. 
 
Desde que Davi obedeceu a Deus, sua vida nunca mais foi a mesma. 
Deus só precisa de um “Davizinho” para demonstrar Sua glória ao mundo 
espiritual. Ele não quer demonstrar Seu poder para o diabo, porque ele já 
conhece o poder de Deus. Deus quer demonstrar a Sua glória. 
  
Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda 
falta o menor, que está apascentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a 
Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele 
venha aqui.  Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar (e era ruivo e 
formoso de semblante e de boa presença); e disse o SENHOR: Levanta-
te, e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do 
azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos; e desde aquele dia em diante 
o Espírito do SENHOR se apoderou de Davi; então Samuel se levantou, e 
voltou a Ramá. (I Samuel 16.11-13) 
 
Davi estava no curral limpando o estrume das ovelhas. Talvez ele estivesse 
tirando os carrapichos da lã das ovelhas. Davi não tinha expressão. Mas 
Deus o tirou do curral e o levou ao trono! 
 
Na verdade, tanto Davi quando Jesus, antes do trono, passaram pelo curral. 
Davi cresceu no meio das ovelhas, e Jesus nasceu no meio das vacas. 
Parece que esse é o padrão de Deus para aqueles que vão reinar. 
 
Deus pode tirá-lo do curral e levá-lo ao trono. Ele pode tirá-lo da posição de 
humilhação e leva-lo a posição de honra. Mas você precisa se dispor para 
Deus. 
 
Houve um dia em que Davi saiu do curral para levar lanche para seus irmãos 
e nunca mais voltou. Eu estou falando de você, você que está recebendo esta 
palavra agora. Existe alguma coisa que você fará pela última vez antes de 
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enxergar o reino. E talvez esse seja o seu último Congresso antes de mudar 
sua postura e atitude. Sua vida nunca mais será a mesma.  
 
Você está pronto(a) para avançar? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


