DEUS NÃO ERRA EM SUAS ESCOLHAS
(João 15.16)
INTRODUÇÃO:
A nossa vida é feita de escolhas, escolhas estas que podem trazer resultados
bons, quanto resultados ruis.
Podemos escolher entre o que nos faz bem ou o que nos faz mal, o fato é que
mediante nossa fraqueza diversas vezes acabamos fazendo escolhas erradas que ao
longo de nossa jornada essas escolhas deixam marcas e cicatrizes, consequências
que só Deus pode apagar.
A bíblia nos trás exemplo de grandes homens que fizeram suas escolhas e
muitas delas acarretaram em consequências ruins colocando em risco suas vidas e a
vida de tantos outros. Exemplo: Davi escolheu o Adultério (II Sm 11), Judas escolheu
trair Jesus por dinheiro (Mc 14), Adão escolheu desobedecer a ordem de Deus (Gn 3).
Mas quero afirmar a vocês que há alguém que jamais errou nas suas escolhas,
é Onisciente, Onipresente, Onipotente, aquele que nos deu a vida, seu nome é Jesus.
Mediante o texto de João 15 vemos que partiu do coração de Deus escolher a
humanidade para viver em plena comunhão com Ele, e como Deus não erra nas suas
escolhas, vejamos porque Deus nos escolheu:
1 – DEUS NOS ESCOLHEU PARA O SEU PROPÓSITO DIVINO Vs.16a
“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi.” vs.16a







Antes de nossa formação.( Jr 1.5)
Para a sua maravilhosa luz. (1 Pe 2.9)
Para andarmos em novidade de vida. (2 Co 5.17)
O passado que carregávamos já não carregamos mais. (Is 53)
Para sermos filhos através de Cristo Jesus. (Jo 1.12)
Para vivermos a eternidade com Ele. (Ap 21.4)

2 – DEUS NOS ESCOLHEU PARA FRUTIFICAR NO SEU REINO Vs16.b
“ Vos designei para irdes e dardes fruto”.(vs.16b)
(A palavra frutificar significa produzir, dar resultado)
 Frutificar no reino de Deus implica estar ligado em Cristo Jesus.( Jo 15.5)
 Frutificar no reino de Deus implica deixar a zona de conforto. (Gn. 12.1)
Ex: amizades, rotinas, parentes, prazeres, vontades, planos, etc..
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 Frutificar no reino de Deus implica ser cheio do Espírito Santo. ( At 1.8)
 O importante é saber que Deus esta no controle de toda e qualquer situação.
Deus diz: “Não Temas Eu vos sustentarei, sou o teu escudo, Eu sou contigo por
onde andares, Eu multiplicarei a sua semente.”
3 – DEUS NOS ESCOLHEU PARA DESFRUTAR DE SUAS BENÇÃOS Vs 16c
“ A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vos conceda.” vs.16c





Benção garantida para aqueles que amam a Deus. (I Co 2.9)
Benção garantida para aqueles que clamam a Deus. (Jr 33.3)
Benção garantida para aqueles que creem. (Mt 17.20)
Benção garantida para aqueles que não olham para trás. (Fp 3.13)

CONCLUSÃO:
Deus nos escolheu para o seu propósito divino, para frutificar e desfrutar de
Suas bênçãos.
Como temos respondido a este chamado?
Será que Deus errou em fazer a sua escolha?
Ele conta conosco, jamais abrirá mão de seus filhos, basta tomarmos posse e a
vitória já é certa em Cristo Jesus. “Deus lhes abençoe”
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