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Desafiando Gigantes

1 – Você já desafiado por alguém ou alguma circunstância? Já tomou

Espírito Santo que agira anteriormente em sua vida para proteger as ovelhas

conta de algo que não é seu ou teve que se responsabilizar por algo?

de Jessé, não falharia agora no livramento de Seu povo. Precisamos aprender

Compartilhe como foi essa experiência.

com Davi a relembrar os pequenos livramentos do Senhor e toma-los como

Embora sendo jovem, Davi tomava conta das ovelhas de seu pai (1 Samuel

base segura para as grandes batalhas que surgirem. Não basta apenas confiar,

17.15) e semelhantemente entendeu que Deus o havia chamado para tomar

é necessário crer!

conta de Seu rebanho (os hebreus). Quando somos obedientes nas pequenas
atitudes (disciplinas espirituais – oração, jejum, leitura diária) em nossa vida,

3 – Quais são os dons que Deus te deu? Quais são suas melhores

o Senhor abre os nossos olhos espirituais para vislumbrarmos o nosso

qualidades e como Deus pode usá-las?

verdadeiro chamado (células e discipulado). Assim como você se sentiu

Todos temos as mais diversas habilidades em nossas vidas. O problema é que

“importante” e “feliz” com a responsabilidade que um dia recebeu de seus

não valorizamos esses dons e talentos por julgarmos inferiores a outros dons

pais, da igreja ou no trabalho, Deus quer te proporcionar um sentimento ainda

e talentos mais evidentes. Através de Davi aprendemos a ser humildes nos

maior ao te envolver mais com Seus Planos em sua vida.

cuidados das ovelhas de seu pai, mas valentes e ousados em acreditar que
Deus pode usar dos mais simples dons e talentos para fazer grandes milagres

2 – Existe algum gigante que te intimida? Você já teve medo diante de

(1 Samuel 17.37). Você já pensou em fazer parte do grupo de dança, música,

uma situação desconhecida? Quem ou qual é o seu maior medo

teatro, ensinar as crianças, ficar na recepção ou apoio do culto? Que tal utilizar

atualmente? Compartilhe sobre o que você tem passado.

seu conhecimento para abrir um curso na comunidade ou iniciar uma turma

Golias era um homem maduro, forte e experiente. Era natural que todos os

com um esporte ainda não ensinado na IBAE? Não sabemos qual é a sua

hebreus se sentissem intimidados diante dele (1 Samuel 17.24). Embora

habilidade, mas temos certeza que Deus te colocou em nossas células com um

tivesse vencido o leão e o urso, Golias era para Davi um adversário

objetivo maior do que você imagina! Não deixe o medo ou a insegurança te

desconhecido. É bem provável que o pequeno hebreu tenha se sentido

segurar. Venha servir conosco o Rei e o Reino.

intimidado ou com medo. Mas dentro de si havia a certeza que o mesmo

FIQUE ATENTO!!
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