O SENHOR NÃO VÊ COMO O HOMEM!
Quebra-gelo: Você acredita na capacidade e na força que existe dentro de você?
Texto: 1 Samuel 16:7 O Senhor, contudo, disse a Samuel: "Não considere a sua
aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem: o
homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração".
*Contar um pouco para as crianças sobre a historia de Davi, como ele foi escolhido e
ungido Rei.
Introdução: Hoje na televisão, revistas e internet infelizmente vemos um mundo em
que as pessoas estão muito preocupadas com a aparência umas das outras,
pensando em quem tem mais amigos, mais curtidas, quem é mais magro, mais alto ou
o mais bonito, infelizmente as pessoas olham somente o exterior, mas tenho uma boa
noticia Deus não vê assim, mesmo sabendo de nossos defeitos e fraquezas ele não
olha somente para eles ou para nossa aparência, Deus olha o nosso interior o nosso
coração.
1-Deus vê o melhor em nós! Nós ficamos sempre procurando algo que precisamos
mudar e melhorar, isso na verdade é bom, só que precisamos reconhecer que temos
qualidades, dons e talentos que Deus nos deu e não ficarmos presos aos nossos
defeitos e nossa aparência, Deus pode ver nossa capacidade para situações que nem
passamos ainda, e sabe que vamos ser mais que vencedores. Na historia de Davi ele
era o irmão mais novo e menor de todos os outros, mais Deus viu uma coisa Nele que
não viu nos demais irmãos ele tinha um bom coração, tanto que é conhecido como o
homem segundo o coração de Deus, ele era corajoso, fiel e obediente a Deus, e Deus
viu isso em seu coração.
2- Deus vê além da aparência. Deus olha para nos além da nossa aparência, se
somos bonitinhos ou não kkk, ele nós ama desse jeito, claro que existem muitas
coisas que precisam ser mudadas ainda em nós, por isso que Ele nos ama e não o
nosso pecado, Deus tem projetos e planos para nossa vida assim como Ele tinha para
a vida de Davi o irmão mais novo e menor, ele não era aquele fortão, que lutava no
exercito do Rei, ele era um menino, magro e pastor de ovelhas, mais Deus já sabia
que dentro dele existia um grande Rei, um pequeno menino que derrotou um gigante
com apenas algumas pedras e deixou todos assustados. Deus pode ver a capacidade
em Davi e também vê a capacidade que existe dentro de você!
Conclusão: Assim como Deus viu em Davi um grande Rei, Ele pode ver em você, uma
capacidade e uma força que você ainda não viu, Deus quer te moldar e te transformar
em um grande homem e uma mulher segundo o coração Dele! Só basta você permitir
o agir Dele em sua vida! Busque isso em oração, busque em Deus e não permita que
o mundo e as pessoas digam quem você é ou vai ser, e sim deixe Deus mostrar para
todos o dom, a capacidade que tem dentro de você!
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