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Do texto lido podemos retirar algumas lições que podem nos ajudar a enfrentar esses 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 faz sentido hoje pode 
fazer sentido amanhã, talvez estejamos vivendo situações hoje que vai nos ajudar com problemas futuros e até mesmo ajudar outras 
pessoas.  João 13:7.  
Quando Davi foi se apresentar a Saul, para guerrear com Golias, ele contou suas experiências anteriores  1 Samuel 17:34-37.          
O texto sugere que foram pelo menos duas situações: Davi arrancou um cordeiro da boca de um leão e de um urso. As experiências 
que Davi viveu construíram nele a convicção para enfrentar o gigante.  Davi estava lembrando-se das experiências passadas para 
aplicá-la de forma positiva no momento presente.  

“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 o porquê estamos passando 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? 
 

2- Não caminhe com base nas expectativas dos outros.    1 Samuel 17: 38-39 
Davi estava encarnando a expectativa do Rei Saul. Fantasiaram Davi de Saul, vestiram nele uma armadura que mais o atrapalhava 
do que o ajudava.  
O peso da expectativa que os outros têm sobre nós leva a tensão ou a frustração.  Muitas vezes nós somos influenciados a satisfazer 
as expectativas dos outros. Desejar que os outros atenda as nossas expectativas gera manipulação,  jogo de palavras, meia verdade. 
Precisamos aprender a caminhar nas nossas expectativas.  Viver a vida na tentativa de agradar os outros, é loucura, é impossível.  
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Compartilhe com o grupo alguma situação difícil que você já viveu e 
que Deus tenha te dado vitória. 
 

QUEBRA 
GELO 

15 
minutos 

Sugestão de música 
Volume 1 

Nº 15  
Hino da Vitória 

Quando os nossos problemas forem do tamanho do 
“mar” ou mesmo do tamanho de um “gigante”. Só existe 
um homem que podemos depositar toda nossa 
confiança.    
Jesus Cristo é o único que pode nos dar a  “Vitória”. 

5 
minutos 

Texto:  
                                

1 
Samuel 
17:34-51 

45 
minutos 

“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 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” 
 



 
 

3- 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 aquilo que ele conhecia, e conhecia muito bem.  
 

4- Seja precavido.  1 Samuel 17:40  
Há quem diz que Davi pegou 5 pedras na possibilidade de Golias ter 4 irmãos. Na verdade Golias teve 4 filhos.  2 Samuel 21:22. 
Davi pegou 5 pedras, mas apenas uma foi suficiente para derrubar Golias. A Bíblia registra este detalhe e isto aponta para uma 
verdade: “Davi foi precavido”. 

 
5- 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.  
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Como suas experiências de lutas passadas poderá 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. 

5 
minutos 

Vamos colocar isso em prática essa semana ? 
Peça a Deus pra te orientar e encontrar pessoas a quem você 
possa ser útil. 
 
 

5 
minutos 

Incentive os membros do seu Pequeno Grupo a ler, durante a semana, os textos bíblicos referente ao 
próximo estudo. 
 

Vamos nos empenhar em fazer novos facilitadores. Tente identificar no próprio grupo quem tem perfil para 
ser um facilitador e o convide a ser treinado no próprio grupo. 
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Texto:   1 Samuel 17:34-51 
 

“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 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” 
 

Do texto lido podemos retirar algumas lições que podem nos ajudar a enfrentar esses 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 faz sentido hoje pode 
fazer sentido amanhã, talvez estejamos vivendo situações hoje que vai nos ajudar com problemas futuros e até mesmo ajudar outras 
pessoas.  João 13:7.  
Quando Davi foi se apresentar a Saul, para guerrear com Golias, ele contou suas experiências anteriores  1 Samuel 17:34-37.          
O texto sugere que foram pelo menos duas situações: Davi arrancou um cordeiro da boca de um leão e de um urso. As experiências 
que Davi viveu construíram nele a convicção para enfrentar o gigante.  Davi estava lembrando-se das experiências passadas para 
aplicá-la de forma positiva no momento presente.  

“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 o porquê estamos passando 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? 
 

2- Não caminhe com base nas expectativas dos outros.    1 Samuel 17: 38-39 
Davi estava encarnando a expectativa do Rei Saul. Fantasiaram Davi de Saul, vestiram nele uma armadura que mais o atrapalhava 
do que o ajudava.  
O peso da expectativa que os outros têm sobre nós leva a tensão ou a frustração.  Muitas vezes nós somos influenciados a satisfazer 
as expectativas dos outros. Desejar que os outros atenda as nossas expectativas gera manipulação,  jogo de palavras, meia verdade. 
Precisamos aprender a caminhar nas nossas expectativas.  Viver a vida na tentativa de agradar os outros, é loucura, é impossível.  

 
3- 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 aquilo que ele conhecia, e conhecia muito bem.  
 

4- Seja precavido.  1 Samuel 17:40  
Há quem diz que Davi pegou 5 pedras na possibilidade de Golias ter 4 irmãos. Na verdade Golias teve 4 filhos.  2 Samuel 21:22. 
Davi pegou 5 pedras, mas apenas uma foi suficiente para derrubar Golias. A Bíblia registra este detalhe e isto aponta para uma 
verdade: “Davi foi precavido”. 

 
5- 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.  
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