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Minha história…



Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, 
temos comunhão uns com os outros, e o sangue 
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 
Se afirmamos que não temos pecados, 
enganamos a nós mesmos e não vivemos na 
verdade.  

Mas, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e 
justo para perdoar nossos pecados e nos purificar 
de toda injustiça. 

1 João 1:7 (NVT)



ANDAR NA LUZ 

• Não ter medo 
• Não ter vergonha do que sente 
• Não ter vergonha do que pensa 
• Dor emocional



2 gigantes: 
ANSIEDADE e DEPRESSÃO  

Mas eles são mochilas que eu não 
preciso mais carregar!



Primeira Verdade

• JESUS É DAVI 

• Eu não venço os meus gigantes 

• Jesus é quem venceu meu gigantes por mim 



Segunda  Verdade

• Jesus já venceu todos os gigantes 

• Ele venceu os meus gigantes 

• Ele deu esta vitória de graça para mim!



Terceira  Verdade
• A motivação de Davi não foi 

• Os problemas dele 

• Os problemas do rei Saul 

• Os problemas da nação de Israel 

• A MOTIVAÇÃO DE DAVI FOI A HONRA E A GLÓRIA DE DEUS



Davi poderia ter ido embora. 
Não era problema dele.  

Ele não era soldado.  
Ele poderia IGNORAR o problema. 

  
ELE PODERIA DEIXAR O GOLIAS 

DENTRO DE CASA!



“Golias, você deve cair sabe por que?  
Por que a questão é a GLÓRIA,  

a FAMA de Deus.  
Você está difamando, você está 

diminuindo a glória do meu Deus!”.



A NOSSA LIBERDADE E A GLÓRIA DE 
DEUS ESTÃO INTERLIGADAS.  

A CRUZ: 
• Foi para nos salvar 
• Foi para glorificar o Pai 
• Foi para nos tornar filhos 
• Foi para conhecermos o PAI 
• Foi para vivermos o REINO aqui e agora



Enquanto nossa motivação for buscar: 
• a nossa benção,  
• a nossa libertação,  
• a queda do nosso gigante,  
• a nossa cura,  
• a nossa liberdade financeira,  
• uma vida melhor, um casamento melhor…  

ESTAMOS DEIXANDO DE PERCEBER O MAIS 
IMPORTANTE!



Deus, eu quero ser livre.  
Tu sabes o quanto eu quero desesperadamente ser livre!  

Mas eu também quero que sejas GLORIFICADO!  

Por que este gigante não está apenas me 
desmoralizando, está também diminuindo a Tua glória!  

Este gigante está dizendo aos outros que Tu não és 
suficientemente grande para mudar esta situação, que 
Tu não és poderoso e não pode me libertar!”



DEUS não existe para nós.  
Nós existimos para Deus. 

Louie Giglio



1 Samuel 17:45-47 (NVT)  
45 Davi respondeu ao filisteu: “Você vem a mim com uma espada, 
uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do 
SENHOR dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você 
desafiou.  

46 Hoje o SENHOR entregará você em minhas mãos, e eu o matarei 
e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às 
aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus 
em Israel!  

47 E todos que estão aqui reunidos saberão que o SENHOR salva 
seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do 
SENHOR, e ele entregará vocês em nossas mãos!”.



Salmos 46:10-11 

Parem de lutar! Saibam que eu sou Deus! 
Serei exaltado entre as nações, serei 
exaltado na terra.  

O Senhor dos Exércitos está conosco; o 
Deus de Jacó é a nossa torre segura.  



O MEU PAI É BOM. 

ELE VERDADEIRAMENTE SE 
INTERESSA POR MIM E LUTA 

AS MINHAS GUERRAS!



JESUS não está pedindo que você se 
esforce mais.  

Ele está pedindo que você enxergue ELE 
— a obra que Ele fez por você. 

E creia mais uma vez que Ele é capaz de 
levantar você das cinzas da derrota.



O que tem roubado a glória Dele 
em sua vida?

• As palavras que você usa, são as que Ele usa?  

• As músicas que você ouve, é o que Ele gosta de ouvir? 

• A sua consagração à Ele é completa?  

• Os seus olhos vêem o que Ele gostaria que você visse? 

• A meditação do seu coração (pensamentos) agrada à Ele? 



O que está roubando a sua atenção da Glória de Deus?  

O seu gigante deve cair porque Jesus já  o venceu. 

É tempo de ANDAR EM LIBERDADE.  
A liberdade que Ele conquistou para você. 

Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.  
Portanto, permaneçam firmes e não se deixem 

submeter novamente a um jugo de escravidão. - Gl 5:1



Nosso 
combustível  

para a batalha é 
a GLÓRIA DE 

DEUS!


