
Mas o grande diferencial, a característica que 
deve chamar nossa atenção que deve ser comum a 
cada um de nós, era “... o Senhor estava com ele”. 
Essa expressão já havia sido mencionada a outros 
que tiveram um forte relacionamento com o Senhor 
como: Abraão em Gn21.22, Isaque em Gn 26.3, Jacó 
em Gn 28.15. Essa expressão deve ser comum a 
cada um de nós, pois quando nascemos de novo, 
cremos no Senhor Jesus, o seu Santo Espírito habita 
em nós 2Tm1.14, não posso ver uma proximidade 
maior que essa sendo habitado pelo próprio Espirito 
Santo de Deus. Agora podemos entristecer a esse 
Santo Espírito Ef4.30 quando pecamos é não 
confessamos, quando decidimos e resolvemos levar 
a nossa vida como achamos melhor, 
desconsiderando o que o Senhor diz por meio da 
sua Palavra.

 
Assim, hoje se você tem todas as 

características que Davi apresentou (não são más 
em si), família, habilidoso, valente, instruído, boa 
aparência, mas não tem o Senhor próximo de você, 
ou não tem o Senhor contigo, sinto te informar você 
será “só um rostinho bonito”, sem o conteúdo 
principal ter o Senhor com você.

O que está por trás desta expressão, em síntese é 
dizer que a pessoa tem algo mais que sua aparência 
exterior.

Ao olhar um exemplo bíblico sobre esse assunto 
chamou-me a atenção o relato que Samuel faz: “Um 
dos o�ciais respondeu: Conheço um �lho de Jessé, de 
Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, 
sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com 
ele. ” 1Sm 16.18

Quem faz esse comentário é um o�cial de Saul, 
com objetivo de atender o desejo de seu senhor em 
trazer alguém para tranquilizar o coração de Saul 
quando tocava harpa. Neste breve relato sobre Davi 
notamos que ele era conhecido daquele o�cial, mais 
do que pela aparência, pois esse o�cial destaca 
algumas características peculiares e importantes : 1ª 
característica Davi vinha de uma família de Israel, ou 
seja, não era um nômade, tinha uma residência �xa; 
2ª característica Davi sabia tocar um instrumento 
musical, algo que exige persistência e dedicação no 
aprendizado; 3ª característica um guerreiro valente 
ou em outras traduções forte e valente, pois já tinha 
enfrentado urso e um leão com sua funda; 4ª 
característica o texto diz que sabia falar bem, ou seja 
tinha uma facilidade ou comunicar-se, tinha 
discernimento e entendimento das palavras; 5ª  
característica, boa aparência  “um rostinho bonito”, 
para o gigante �listeu Golias era algo a ser 
desprezado: “... porquanto era moço ruivo e de boa 
aparência.”. 1Sm17.42.
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Mais que um rostinho bonito!


