MAIOR DO
QUE O SEU
GIGANTE

Golias DEVE Cair
•

A verdade o seu e o meu gigante já foram derrotados por
causa do que Cristo fez, e qualquer outro cairá também, pois
nós hoje, nos comprometemos a colocar o que Cristo fez em
ação em nossas vidas.

Golias DEVE Cair
•

A verdade o seu e o meu gigante já foram derrotados por
causa do que Cristo fez, e qualquer outro cairá também, pois
nós hoje, nos comprometemos a colocar o que Cristo fez em
ação em nossas vidas.

•

Por mais que estejamos em Cristo, ainda estamos em batalha.
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Por mais que estejamos em Cristo, ainda estamos em batalha.

•

Por mais que vivamos uma vida em Cristo, ainda podemos ser
paralisados pelas palavras dos nossos gigantes.

Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Efes-Damim, entre
Socó, em Judá, e Azeca. 2 Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de
Elá. 3 Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o
vale entre eles.
4 Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele
tinha 2,90 metros de altura, 5 usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de
escamas de bronze que pesava sessenta quilos. 6 Também usava caneleiras de bronze e
carregava no ombro um dardo de bronze. 7 A haste de sua lança era pesada e grossa,
como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de sete quilos. Seu
escudeiro caminhava à frente dele.
8 Golias parou e gritou para as tropas israelitas: “Por que saíram todos para lutar? Eu sou
filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo! 9
Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas, se eu o matar, vocês serão nossos
escravos! 10 Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo!”.
11 Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados.
1 Samuel 17:1-11 (NVT)

O inimigo da fé
•

Golias, ficou por 40 dias dizendo ao povo de Deus palavras que
desmoralizavam e geravam medo e dúvida em seus corações:
“será que vamos vencer? Quem vai enfrentá-lo? Olhe o
tamanho dele. Nunca vi alguém vencer isso.”
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•

É interessante perceber que a entrada de Davi nessa história é
“por acaso”. Seu Pai, Jessé, pede para Davi levar comida para
seus irmãos e voltar dizendo para ele qual era a situação da
batalha (1Sm 17:12-18).

O inimigo da fé: comodismo
•

Perceba que a situação era “BOA"

•

Todos estavam ali, sendo intimidados pelas palavras de Golias,
porém, todos estavam em suas tendas, todos estavam seguros
em suas cabanas, estavam recebendo comida de sua família,
Saul está atrás das linhas dos seus soldados.

•

Tudo estava “bem”, sem estar nada bem

O conforto/comodismo é
inimigo da fé. Ter fé exige
ação, conforto favorece
o abatimento.

Conforto é inimigo da fé
•

Muitas vezes nós nos acomodamos e toleramos coisas em nossa
vida que Jesus Cristo já venceu.

•

Jesus não morreu na cruz para nos tornar seguros, Jesus morreu
na Cruz e ressuscitou para que vivêssemos uma nova vida de
ousadia e poder através do Espírito Santo.

•

1 Ts 3:7-8 "Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e
tribulação ficamos animados quando soubemos da sua fé; pois
agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor".

Uma virada na história
Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto:
“O que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar
com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é
esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus
vivo?”. (...) Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o
rei mandou chamá-lo.
1 Samuel 17:26 e 31

Davi disse a Saul: “Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu
servo vai lutar contra ele”. 33 Saul respondeu: “Você não conseguirá
lutar contra esse filisteu e vencer! É apenas um rapaz, e ele é guerreiro
desde a juventude”.
34 Davi, porém insistiu: “Tomo conta das ovelhas de meu pai e, quando
um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, 35 vou
atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me
ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até
ele morrer. 36 Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse
filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo!”. 37 E
disse ainda: “O SENHOR que me livrou das garras do leão e do urso
também me livrará desse filisteu!”.
1 Samuel 17:32-37 (NVT)

“Ninguém se preocupe”
•

Davi diz, porque ele tem uma experiência com Deus, Davi sabe
quem irá livrá-lo, Davi sabe quem é o vencedor nessa batalha.

•

Davi não entra com medo, tentando a sorte, ELE ENTRA NA
BATALHA COMO UM VENCEDOR, porque ele sabia quem era
POR ELE.

•

Veja o verso 37 “O SENHOR que me livrou das garras do leão e
do urso também me livrará desse filisteu!”.

DAVI REPRESENTA
JESUS CRISTO.
ELE VENCEU NOSSOS
GIGANTES NA CRUZ.

O Primeiro passo para a vitória
•

OLHE ACIMA DO GIGANTE

•

Sim, os Gigantes são grandes, não vamos negar. Mas nós
somos aqueles que experimentaram e contemplaram o Criador
do Universo, o Todo-Poderoso, que Reina acima de todas as
coisas.

•

Olhar acima dos gigantes é ADORAR.

O Primeiro passo para a vitória
•

Davi não era um adorador porque Ele escrevia cânticos nos
Salmos, mas porque ele escolhia olhar acima dos gigantes.

•

A adoração nos leva do nível da terra, e nos coloca acima em
um ponto de vantagem, onde vemos com clareza quem é o
nosso Deus. Por isso Davi pode responder ao Gigante com
autoridade, de um ponto de vista não de um garoto diante de
um gigante de 2,90m, mas do ponto de vista do nosso Deus
Vitorioso.

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. (...) 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!”.
48 Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentálo. 49 Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A
pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o
rosto em terra.
50 Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma
pedra, pois não tinha espada. 51 Em seguida, correu até o filisteu, puxou da
bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça.
1 Samuel 17:45, 47-51 (NVT)

DAVI MUDOU O FOCO

Nossas armas: Oração, Louvor
e Gratidão
•

A adoração é, simplesmente, uma mudança no foco da atenção,
que permite que vejamos a Deus de uma maneira melhor.

•

A adoração é como lentes corretivas para nossas almas, fazendo
com que a visão de Deus fique mais clara.

•

A adoração coloca Deus em foco. Quando o Todo-Poderoso está
em vista, o poder do nosso gigante sobre o nosso pensamento
começa a enfraquecer.

Nesse novo ano que se inicia,
quem escolheremos ouvir?
Onde vamos fixar os olhos?
•

Muitas vezes as mudanças na nossa vida não acontecem
repentinamente. Essa voz que te desmoraliza, que te intimida
ainda reside na sua mente. Mas eu quero te dizer: a única maneira
disso mudar é se nós mudarmos o nosso modo de pensar.

•

No lugar de controlar, é momento de dizermos para nós mesmos:
ISSO PERTENCE A DEUS

PRECISAMOS ERGUER
NOSSOS OLHOS PARA
AQUELE QUE REALMENTE
TEM O CONTROLE:
NOSSO DEUS E PAI

Ó SENHOR, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra; tua
glória é mais alta que os céus! Tu ensinaste crianças e bebês a
anunciarem tua força; assim calaste teus inimigos e todos que a ti se
opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a
lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: Quem são os simples
mortais, para que penses neles? Quem são os seres humanos, para
que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco
menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste
de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas:
os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens; as aves do céu, os
peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó
SENHOR, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra!

Salmos 8 (NVT)

