
Deus Escolheu você! 

 

    

 

     Igreja em Campinas 

Abril 2017 



“Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi 
para irem e darem fruto, fruto que permaneça, 
a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem 
em meu nome”. João 15:16 



“Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria 
como se fossem dele. Todavia, vocês não são do 
mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo; 
por isso o mundo os odeia”. João 15:19 
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“Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram 
chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões 
humanos; poucos eram poderosos; poucos eram de nobre 
nascimento. 
Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para 
envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do 
mundo para envergonhar as fortes. 
Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as 
desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que 
são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 
É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo 
Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, 
justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito: 
"Quem se gloriar, glorie-se no Senhor".1 Coríntios 1:26-31 
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“Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um 
ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois 
deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. 
Colheram também romãs e figos”. Números 13:23 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/nm/13/23
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“E deram o seguinte relatório a Moisés: "Entramos na terra à qual 
você nos enviou, onde manam leite e mel! Aqui estão alguns frutos 
dela. 
Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e 
muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. 
Os amalequitas vivem no Neguebe; os hititas, os jebuseus e os 
amorreus vivem na região montanhosa; os cananeus vivem perto 
do mar e junto ao Jordão". 
Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: "Subamos 
e tomemos posse da terra. É certo que venceremos! " 
Mas os homens que tinham ido com ele disseram: "Não podemos 
atacar aquele povo; é mais forte do que nós". 
E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca 
daquela terra. Disseram: "A terra para a qual fomos em missão de 
reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são 
de grande estatura. 
Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de 
quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles”. Números 13: 27-33 
:  



“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de 
poder, de amor e de equilíbrio”. 2 Timóteo 1:7 
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“Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a 
minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, 
e ele comigo”. Apocalipse 3:20 



“Porque sou eu que conheço os planos que tenho 
para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los 
prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-
lhes esperança e um futuro”. Jeremias 29:11 
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“Moisés, porém, respondeu a Deus: "Quem sou eu 
para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do 
Egito?” Êxodo 3:11 
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“Moisés perguntou: "Quando eu chegar diante dos 
israelitas e lhes disser: O Deus dos seus 
antepassados me enviou a vocês, e eles me 
perguntarem: ‘Qual é o nome dele? ’ Que lhes 
direi?” Êxodo 3:13 
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“Moisés respondeu: "E se eles não acreditarem em 
mim nem quiserem me ouvir e disserem: ‘O Senhor 
não lhe apareceu’?" Êxodo 4:1 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/4/1
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“Disse, porém, Moisés ao Senhor: "Ó Senhor! Nunca 
tive facilidade para falar, nem no passado nem 
agora que falaste a teu servo. Não consigo falar 
bem!” Êxodo 4:10 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/4/10
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“Respondeu-lhe, porém, Moisés: "Ah Senhor! Peço-
te que envies outra pessoa”. Êxoto 4:13 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/11/28

