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objetivos
•
•
•

CORRELACIONAR NOSSA VITÓRIA COM NOSSA PERMANÊNCIA EM DEUS.
DESTACAR QUE AS ARMAS QUE USAMOS PARA VENCER SÃO DADAS POR DEUS.
ENFATIZAR QUE SE USARMOS AS ARMAS DESTE MUNDO, SEREMOS DERROTADOS.

textos base: I SAMUEL 17.41-50

desenvolvimento
O que parecia apenas mais uma visita transforma a história de uma nação.
Davi, o pequeno pastor de ovelhas se dirige ao campo de batalha para ver como
seus irmãos estavam e levar para eles algumas coisas que seus pais pediram.
Ao chegar no lugar pretendido ele se depara com uma situação terrível e
inimaginável, a saber, o exército do povo de Deus acuado por gritos e blasfêmias
de um gigante incircunciso! Davi se revolta diante de tal situação e se coloca a
disposição do rei para lutar, vencer e libertar seu povo!
No entanto seu tamanho e porte fazem com que o rei duvide de sua
capacidade até que Davi começa a relatar as experiências que teve com Deus ao
matar um leão e um urso. Ao escutar atentamente a estes relatos o rei decidiu
dar ao pequeno rapaz sua roupa de guerra para que ele pudesse enfrentar o
gigante Golias.
Davi ao colocar a roupa não podia se movimentar e após tirá-la pegou
cinco pedras e caminhou em direção ao combate. O final da história é conhecido,
Davi derrota, com uma única pedrada o temível gigante, mas o que nos chama a
atenção é a arma utilizada por Davi, a saber, sua fé em Deus!
Engana-se quem acredita que Davi colocava sua fé em pedras ou em
armaduras, pois ele bem sabia quem era o Deus a quem servia. O pequeno rapaz
derrotou um gigante experiente na batalha em nome do Senhor dos exércitos!
PERGUNTA 01 – Uma viagem despretensiosa ocasionou uma mudança
radical na história de Israel. Isso aconteceu porque Davi vivia em plena
intimidade com Deus enquanto cuidava “das poucas ovelhas de seu pai”. Davi
estava pronto, pois conhecia a Deus! Você se vê preparado para as grandes
batalhas da vida?
AUXÍLIO – Grandes batalhas não escolhem momento nem ocasião, mas
nunca pegarão desprevenido aquele que permanece em intimidade com Deus!
PERGUNTA 02 – Para você, qual foi a razão de Davi estar indignado e se
colocar a disposição do rei enquanto todos os soldados se escondiam da batalha?
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AUXÍLIO – A indignação se dava pela postura blasfema de um homem
que maldizia o povo de Deus, no entanto só indignação não basta! Davi conhecia
a vontade de Deus e isso o encorajou a batalhar e a vencer!
PERGUNTA 03 – Num primeiro momento, Saul duvidou do pequeno
rapaz que queria lutar contra Golias, mas após escutar suas experiências com
Deus ele acreditou e, com rei, o permitiu lutar. Após escutar seu testemunho, as
pessoas te credenciam para uma grande batalha? Você tem histórias para contar
de experiências com Deus?
PERGUNTA 04 – Saul deu a Davi o que ele tinha de melhor para a luta e
Davi recusou, pois sabia que o melhor para ele vem somente da parte de Deus.
Em sua vida, você tem tentado vencer com as armas que o mundo dá?
PERGUNTA 05 – Você acha que as armas dadas por Deus são suficientes?

PARA DAVI A VITÓRIA CHEGOU MUITO ANTES DAQUELE DIA E
DAQUELA BATALHA, POIS A VITÓRIA PARA O CRISTÃO ESTÁ EM
CONHECER A DEUS, CONFIAR NELE E SE ENTREGAR DE TODO O
CORAÇÃO!

avisos
▪
▪

▪

CURSO PREPARATÓRIO PARA O BATISMO
o INÍCIO DIA 8 DE OUTUBRO | 17H – SALA 01
MÊS DAS CRIANÇAS
o Todos os domingos do mês de outubro teremos uma programação
especial para nossas crianças!
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #VcFazParteTBC

