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ESTRANHO... DEUS ESCOLHEU VOCÊ!
Mc 1:4 Apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento, para remissão dos pecados. 5E 
toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele; e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando 
os seus pecados. 6E João andava vestido de pêlos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia 
gafanhotos e mel silvestre.
Uma coisa muito difícil é quando temos que escolher alguma coisa e temos opções variadas, ficamos em dúvida, mas 
sempre queremos o melhor, nunca o pior! Imagine: Verduras no mercado, tipos diferenciados de arroz, feijão, etc... carro, 
profissão, casa, etc. E na Bíblia nós vemos Deus também passando por momentos assim: Sempre tendo de escolher, e 
quando paramos para analisar percebemos que Deus fazia umas escolhas um tanto quanto estranhas ao nosso parecer! 
Observe este Homem, João Batista: Vivia em uma  época de homens muito estudiosos da Lei, havia sumos sacerdotes, 
homens estudados, preparados desde criança para tal função. Estes governavam o templo e a religião dos judeus, tinham 
influência familiar, tinham influência com o povo. Havia 400 anos que não se levantava um profeta oficialmente; Ai 
aparece um homem meio esquisito, filho de gente pobre, da roça, ele se retira para o deserto, cobre-se de pele de camelo, 
come gafanhoto e mel silvestre. Um homem duro nas suas palavras; Da para entender a “Estranha” escolha de DEUS?

Era estranho, esquisito, mas tinha uma mensagem, tinha uma missão: “arrependei-vos”. Produzia bons frutos, era o que 
DEUS precisava!  As vezes vamos comprar uma peça de um carro, ou outra coisa que não temos habito de ver, as vezes 
pegamos cada coisa esquisita, estranha... porém esta coisa esquisita e estranha é o que faz funcionar! Tu é meio esquisito, 
ESTRANHO... MAIS DEUS ESCOLHEU VOCÊ! Pode até ser estranho, mais é a Escolha do ETERNO!

Olhe para as Escolhas de DEUS;  JACÓ: um trapaceiro, mas tornou-se o cabeça do povo de Deus; MOISÉS: foi assassino, 
não sabia falar direito, mas foi quem Deus escolheu para salvar o povo; RAABE: uma prostituta, foi a escolhida para 
esconder os servos de Deus; citada depois até na genealogia do Cristo; GIDEÃO: um medroso, retrucados, família 
humilde, mas foi o escolhido para libertar Israel; SAMUEL: um menino, mas o sacerdócio em crise, fez com que Deus o 
escolhesse; ISAIAS: homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios, mas uma brasa viva o tocou e teve 
muitas palavras sábias; JEREMIAS: chorão, lamentador, de personalidade frágil, mas Deus o capacitou para levar sua 
mensagem ao povo; AMÓS: um boiadeiro, colhedor de figos, não era de família de profetas nem discípulo de profeta, mas 
tinha uma mensagem de alerta ao povo contra os seus pecados. Lá havia reis, sacerdotes, profetas, mas Deus escolhe a ele; 
JONAS: um camarada medroso, preguiçoso, fujão, mas tinha Palavras de salvação para o povo, palavras dadas por Deus; 
OS APÓSTOLOS: homens pescadores, em sua maioria indoutos, medrosos, confusos, as vezes sem fé, covardes, cheio de 
problemas no temperamento, mas foram os escolhidos e capacitados pelo Senhor a pregar o Evangelho, a dar continuidade 
na boa Obra do Senhor. DEUS NÃO ESCOLHE OS CAPACITADOS, ELE CAPACITA OS ESCOLHIDOS; SAULO DE 
TARSO (PAULO):  Homem duro, cheio de si, zeloso na lei, mas Deus o quebranta e ele se torna o apóstolo, teólogo, o 
que mais entendeu a Graça de Deus, o que mais explicou sobre o amor.

Mas o que temos com tudo isso ? Somos muitos aqui, talvez com inúmeros problemas, com inúmeras dificuldades, com 
inúmeras limitações; Talvez você se acha até meio esquisitos, com hábitos estranhos, mas Deus escolheu foi você para que 
esta obra aqui vá adiante. Ele é quem vai capacitar você!  Pode ser estranho para você Deus ter te escolhido, mas a obra é 
d’Ele,  Ele sabe o que faz.  O dono da obra sabe as ferramentas necessárias! Talvez você pense: Deus podia ter escolhido 
alguém melhor, mais capacitado, com mais tempo disponível, mais forte, mais valente, mais inteligente, mais “santo”, que 
ore mais,..  NÃO MEU AMADO(A). Deus escolheu você! Deus escolheu a mim, por mais estranha que pareça esta 
escolha, se nos colocarmos a disposição de Deus, muita coisa poderá mudar;
Talvez até mesmo você que ainda nem vai a igreja, ou é um visitante assíduo pense: “Eu sou muito pecador, tenho muitas 
coisas a mudar, Deus ainda não quer nada comigo”; Engano Seu. Jesus veio exatamente para você e todos aqueles que se 
julgam necessitados da graça de Deus.  Leia 1 Coríntios 1:27 

Estamos a poucos dias do ENCONTRO COM DEUS, Será que  Deus não escolheu você para estar naquele lugar? e ai você 
encara o desafio? Domingo haverá uma grande festa na Igreja, Uma Celebração, DEUS ESCOLHEU VOCÊ! 

Um dia DEUS escolheu um garoto chamado Davi, e com um estilingue fez uma arma LETAL! DEUS FAZ DO 
IMPROVÁVEL UMA ARMA LETAL... Coisas aos teus olhos estranhas... quem sabe nem você escolheria você! Você 
pode ser o improvável das pessoas, MAIS É ESCOLHIDO DE DEUS... DEUS TE ESCOLHEU, POIS ELE TEM UM 
PROPÓSITO, e você faz parte deste escolha! Leia Isaías 41:9 / 

As vezes observamos um motor desmontado e nem sabemos para que serve aquelas peças, mais uma peça encaixada a 
outra peça, logo logo começamos entender! DEUS LOGO LOGO VAI TE DIZER, ONDE ENCAIXA TUDO, ALEGRE, 
VOCÊ É UM ESCOLHIDO DE DEUS... MESMO SENDO BEM ESTRANHO E ESQUISITO! ELE  TE ESCOLHEU!

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/1/27

