
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

DEUS QUER UM 
Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Bassebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães; este era Adino, o eznita, que se 

opusera a oitocentos, e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoí, entre os três valentes que estavam com Davi 

quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou, e feriu os filisteus, até 

lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada; e naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento; e o povo voltou junto dele, somente a 

tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o hararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra 

cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus; e o 

Senhor efetuou um grande livramento. 2 Samuel 23:8-12 . 

 

A maioria das vezes temos planos, e ficamos aguardando outras pessoas para realizar os nosso planos, vivemos 

na dependência de outros, e até  reclamando que ninguém faz nada  e achando um motivo para acusar alguém! 

Sonhamos com algo com uma mudança radical e esperamos que alguém tome essa atitude para apoiarmos. 

Observe: ADINO, ELEAZAR E SAMÁ Lembre-se destes três eles eram pessoas determinadas e não esperava 

os outros eles simplesmente mesmo que morresse eles defendiam, o que eles acreditavam. 

 

Deus não procura multidões Ele ama as multidões, mas procura apenas uma pessoa que se renda totalmente a 

Ele! Não foi a multidão que saiu do Egito, foi Moises que as conduziu e as tirou, não foi a África do Sul que 

conseguiu a igualdade racial... sendo a maioria do povo negro era governada por brancos! Nelson Mandela que 

Lutou por isso. Você lembra a promessa que DEUS deu a Abraão? Leia: Gn 15:5, Uma Multidão como estrela 

no céu, agora quantos filhos Abraão teve Legitimo? Apenas um (Isaac)! Engana-se quem acha que Deus quer 

uma multidão para mudar o mundo Deus quer um, ele precisa de apenas um. Este um é você!!! E, quando este 

foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de 

Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13:22  

Deus está procurando pessoas para executarem a vontade dEle. Pessoas que querem fazer a vontade de Deus e 

não as suas próprias vontades, pessoas que não estão pensando em sucesso fama ou riqueza, mas que querem 

fazer a vontade de Deus. Deus procura pessoas destemidas que quando todos correm ele permanece firme como  

ADINO, ELEAZAR E SAMÁ! E agora Você!!! E depois dele Samá, filho de Agé, o hararita, quando os 

filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de 

diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus; e o 

Senhor efetuou um grande livramento. É um apenas um que o Senhor procura, uma pessoa que não tenha 

medo, que não tema e que queira executar a vontade dEle. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A 

quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8 

 

As vezes vemos algumas coisas que precisam ser feitas por muita gente e ninguém faz, por que? 

É como uma história de quatro pessoas: TODO MUNDO, ALGUÉM, QUALQUER UM e NINGUÉM. 

Havia um trabalho importante a ser feito e TODO MUNDO tinha certeza de que ALGUÉM o faria... 

QUALQUER UM poderia tê-lo feito, mas NINGUÉM o fêz...  ALGUÉM zangou-se porque era um trabalho 

de TODO MUNDO... TODO MUNDO pensou que QUALQUER UM poderia fazê-lo, mas NINGUÉM 

imaginou que TODO MUNDO deixasse de fazê-lo. Ao final, TODO MUNDO culpou ALGUÉM quando 

NINGUÉM fez o que QUALQUER UM poderia ter feito. 

Deus procura qualquer um que queira executar a sua vontade, alguém se apresenta? Todo mundo se disfarça de 

ninguém. E procurar qualquer um para colocar a culpa quando a culpa é sua por que ADINO, ELEAZAR E 

SAMÁ, viram algo que teria que ser feito por muita gente e ninguém quis fazer e eles olharam e 

EXECUTARAM A VONTADE DE DEUS, Então eles deixaram de ser NINGUÉM, SAIRAM DO MEIO DE 

TODO MUNDO E VIRARAM ADINO, ELEAZAR E SAMÁ, Não são “alguém” são ADINO, ELEAZAR 

E SAMÁ, Alguém faz alguma coisa e os que EXECUTAM A VONTADE DE DEUS, tem nome!  Depois disto 

ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, 

envia-me a mim. Isaías 6:8 

Quem sabe você está esperando “alguém” para abrir uma célula, quero dizer que Deus está atrás de você! Ele 

conta com você!  

Não deixe para “Todo Mundo, ou para “Alguém”, ou até mesmo para “Qualquer Um” pois assim você se 

torna um NINGUÉM!  
No amor do Eterno, Adão Brasileiro 
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