COMO VENCER GIGANTES
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Compartilhe com o grupo alguma situação difícil que você já viveu e que Deus tenha te dado vitória.
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COMO ENFRENTAR E VENCER OS GIGANTES?
Texto: 1 Samuel 17:34-51

Do texto lido podemos retirar algumas lições que podem nos ajudar a enfrentar nossos gigantes e ter vitória:
1- Tire vantagem das experiências que você já viveu.
Muitas experiências vividas no passado podem servir de treinamento para batalhas do presente. O que não entendemos hoje pode
fazer sentido amanhã. Situações vividas hoje podem nos ajudar com problemas futuros e até mesmo ajudar outras pessoas.
Quando Davi foi se apresentar a Saul, para guerrear com Golias, ele contou suas experiências anteriores com o leão e o urso.
1 Samuel 17:34-37.
“Quem venceu, em nome do Senhor, um leão e um urso, pode muito bem vencer um gigante”.
Tudo que acontece na vida do cristão tem um propósito. Às vezes, não entendemos porque passamos por certas provações, mas não
é difícil acontecer de nos lembrarmos de experiências passadas para dar um conselho a alguém ou para tomarmos uma posição
melhor diante de problemas que estamos enfrentando no presente.
Você já aplicou experiências anteriores para resolver problemas do presente?
Você já ajudou alguém a enfrentar problemas dando exemplos do que você já viveu?
2- Avance com base no que você já conhece bem. 1 Samuel 17:40
A “ARMADURA” Davi não conhecia, mas a “FUNDA” Davi conhecia muito bem. Tem gente que se aventura por caminhos
desconhecidos sem qualquer direção de Deus e dá o nome de Fé. Aí, se dá mal e quer culpar a Deus. Tem pessoas que entram em
aventuras econômicas ou profissionais sem o mínimo de conhecimento. Não se aventure por caminhos desconhecidos a menos que o
Senhor Deus dê uma direção muito clara. Davi foi lutar com as armas que ele conhecia muito bem.
3- Estabeleça a sua confiança somente em Deus. 1 Samuel 17:45-47
Essa é a lição mais importante para vencermos os gigantes que temos que enfrentar hoje. É confiar somente em Deus. Apesar de
Davi ter agilidade com a funda, a confiança dele não estava nele mesmo, mas no Senhor dos Exércitos, o Todo Poderoso. Sua
confiança estava somente em Deus.

Conclusão:

“Todos nós enfrentamos algum tipo de gigante na vida”

Golias desafiava o povo de Israel a que arrumassem um homem para lutar com ele. Golias tinha quase
3 metros de altura e tinha agilidade de um guerreiro, pois era um soldado e ninguém ousava enfrentá-lo.
Cada um de nós em algum momento da vida já enfrentou ou vamos enfrentar algum tipo de gigante. Talvez
seu “GIGANTE GOLIAS” não seja necessariamente uma pessoa, mas pode ser uma situação ou uma
experiência dramática que você está enfrentando dentro de casa. Talvez seu “GIGANTE GOLIAS” seja
você sozinho, travando batalhas gigantescas que nem se quer pode compartilhar ou mesmo desabafar
com alguém.
“CADA UM SABE O TAMANHO DO SEU GIGANTE”

Vamos colocar o que estudamos em prática essa semana?

RECADOS
IMPORTANTES

Peça a Deus pra te orientar:
• Para encontrar pessoas a quem você possa ser útil e
• Como suas experiências de lutas passadas poderão ajudar outras pessoas?
Use essas experiências para falar de Jesus pra quem ainda está perdido.
Talvez a sua experiência possa ser um alívio para quem está com o coração aflito.
Durante essa semana, vamos nos empenhar em falar de Jesus pra alguém.
Traga um amigo para participar com você da sua célula.

Modelo da “FUNDA” utilizada por Davi
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