
 1 

DEUS FAZ DOS HUMILDES GRANDES HERÓIS 
 

8/9/2005 
 
 
 
Mateus 5. 13-16 “Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? 
Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. -  Vós sois a luz 
do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte; -  Nem se acende a 
candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.   
-  Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus”. 
 
1- Deus chama Abraão e lhe faz promessas: Gênesis 12. 1-3 “Ora, o SENHOR disse a 
Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te 
mostrarei. -  E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e 
tu serás uma bênção. -  E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te 
amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias da terra”. 
 
2-  Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente: Êxodo 3. 7 “E disse o SENHOR: 
Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu 
clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores”. Êxodo 3. 10-12 “Vem 
agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo (os filhos de Israel) do Egito.  
Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?  
E disse: Certamente eu serei contigo; e isto te será por sinal de que eu te enviei: Quando 
houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte”. 
 
3- A saída dos israelitas do Egito: Êxodo 12. 37 “Assim partiram os filhos de Israel de 
Ramessés para Sucote, cerca de seiscentos mil a pé, somente de homens, sem contar os 
meninos”. 
( 600 mil com mulheres e crianças, talvez chegaram entre um milhão e meio a dois milhões 
de pessoas) 
 
4- De toda esta geração que saiu só chegaram a Canaã dois: Josué e Calebe. Números 14. 
6-9 “E Josué, filho de Num, e Calebe filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as 
suas vestes. -  E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela 
qual passamos a espiar é terra muito boa. -  Se o SENHOR se agradar de nós, então nos 
porá nesta terra, e no-la dará; terra que mana leite e mel. -  Tão-somente não sejais rebeldes 
contra o SENHOR, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão”. 
Números 14. 26-34 “Depois falou o SENHOR a Moisés e a Arão dizendo: -  Até quando 
sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações 
dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. -  Dize-lhes: Vivo eu, diz o 
SENHOR, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. -  Neste deserto 
cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo 
toda a vossa conta, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes; -  
Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo 
Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. -  Mas os vossos filhos, de que dizeis: Por 
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presa serão, porei nela; e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. -  Porém, quanto a 
vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. -  E vossos filhos pastorearão neste deserto 
quarenta anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se 
consumam neste deserto”.  
Números 14. 34 “Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, quarenta dias, 
cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniqüidades quarenta anos, e 
conhecereis o meu afastamento”. 
 
5- O anjo fala com Gideão: Juízes 6. 11-16 “Então o anjo do SENHOR veio, e assentou-se 
debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezrita; e Gideão, seu filho, 
estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. -  Então o anjo do SENHOR 
lhe apareceu, e lhe disse: O SENHOR é contigo, homem valoroso. -  Mas Gideão lhe 
respondeu: Ai, Senhor meu, se o SENHOR é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E 
que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez 
o SENHOR subir do Egito? Porém agora o SENHOR nos desamparou, e nos deu nas mãos 
dos midianitas. -  Então o SENHOR olhou para ele, e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a 
Israel das mãos dos midianitas; porventura não te enviei eu? -  E ele lhe disse: Ai, Senhor 
meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o 
menor na casa de meu pai. -  E o SENHOR lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu 
ferirás aos midianitas como se fossem um só homem”. 
(Dos 32 mil homens para vencer os midianitas Deus chamou apenas 300) Juízes 7. 2 “E 
disse o SENHOR a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em 
sua mão; a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou”. 
 
6- Deus levanta Sansão contra os filisteus: Juízes 13. 24-25 “Depois teve esta mulher um 
filho, a quem pôs o nome de Sansão; e o menino cresceu, e o SENHOR o abençoou. -  E o 
Espírito do SENHOR começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Maané-
Dã, entre Zorá e Estaol”. 
 
7- Deus usou os profetas: Samuel, Elias, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Daniel... 
 
8- Deus escolhe Davi para derrotar os filisteus: 1Samuel 16. 11-13 “Disse mais Samuel a 
Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apascentando as 
ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até 
que ele venha aqui. -  Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar (e era ruivo e formoso de 
semblante e de boa presença); e disse o SENHOR: Levanta-te, e unge-o, porque é este 
mesmo. -  Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos; e 
desde aquele dia em diante o Espírito do SENHOR se apoderou de Davi; então Samuel se 
levantou, e voltou a Rama”. 
1Samuel 17. 45 “Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e 
com escudo; porém eu venho a ti em nome do SENHOR dos Exércitos, o Deus dos 
exércitos de Israel, a quem tens afrontado”. 
 
9- Jesus escolhe 12 apóstolos no meio de tantos que o acompanhavam. Lucas 6. 12-16 “ E 
aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. -  E, 
quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze deles, a quem também 
deu o nome de apóstolos: -  Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão; 
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Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; -  Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, 
chamado Zelote; -  E Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor”. 
 
10- Deus escolheu você no meio de 6 bilhões de pessoas para escrever a história da 
humanidade.  
Deus escolheu você para ser luz na terra, sal da terra;  
Deus escolheu você para levar sua palavra aos que tem fome;  
Deus escolheu você humilde, pobre para ser um herói na face da terra;  
Deus escolheu você ainda no ventre de sua mãe para fazer a diferença aqui na terra;  
Deus, do alto de sua morada não vê você como uma pessoa simples, mas como um de seus 
heróis, como um soldado de guerra, valoroso para os céus;  
Da sua santa morada, quando Deus olha para a terra vê pontos luminosos, luzindo na terra, 
é você; 
Quando o Senhor vier nos buscar no arrebatamento a terra entrará em trevas total porque a 
luz da terra foi removida, o sal da terra foi removido; 
Por mais lutas que passe não esmoreça, lembre-se de que você é um herói para Deus;  
Você é varão valoroso e confiável;  
Não desista da caminhada, prossiga em frente, porque Deus é contigo; 
 
Éfesios 1. 1-5 “ Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão 
em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus: -  A vós graça, e paz da parte de Deus nosso Pai e do 
Senhor Jesus Cristo! -  Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos 
abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo; -  Como 
também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e 
irrepreensíveis diante dele em amor; -  E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus 
Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade”. 
 
Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e 
irrepreensíveis diante dele em amor; -  E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus 
Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 
 
Vós sois o sal da terra, Vós sois a luz do mundo! 
 
Que Deus os abençoe em nome de Jesus! 
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