
 

 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade 
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

I Samuel 17:38-51 

• Ninguém é desafiado a lutar com as armas dos outros. Todos nós enfrentamos algum tipo de gigante. 
Ele aparece de muitas formas. Doença, desemprego, crise familiar, entre outros. Nosso desafio não é 
de simplesmente enfrentar o gigante, mas sim de vencê-lo. É isto que vamos aprender com a 
experiência de Davi. 

• Sob o ponto de vista humano, a luta contra Golias além de desigual, era impossível de ser vencida por 
qualquer indivíduo dos israelitas. 

• Golias era um gigante – 2,85 a 3,05 de altura. 
• Couraça cerca de 80 kg. Cap.17::5. 
• Ponta da lança – 8,5 a 9kg. Cap. 17:7 
• Como podemos enfrentar um gigante e vencer? 

 
1. Aprenda a lutar com as armas que Deus lhe dá. 17:38-39 
•  
• Use as armas que Deus lhe deu. Adquira destreza. 
• Ninguém vai ser melhor imitando do que sendo autêntico. 
• Devemos aprender a lutar com as armas que Deus já nos deu, desenvolvendo-a com muita disciplina. 

 
Você consegue identificar as armas que Deus já lhe deu para enfrentar os seus gigantes? 
 

2. Aprenda a ter pensamento e visão de vitória. 17:44-45 
• Isto se chama: Foco Visionário. 
• Há a fala de derrota que vem de fora, das pessoas, mas há a palavra de derrota que vem de dentro de 

nós. 
• A fala de Golias era intimidadora e de derrota.  Golias zombava de Davi. 
• Golias via Davi como um derrotado. 
• Davi se viu como um vencedor. 44. 
• Precisamos ter a Visão de vitória dentro de nós mesmos. 17:45 
• Davi, porém, já via Golias derrotado, mesmo antes de começar a luta. 
• Isso não é soberba, mas confiança. 
• Há muitos que se veem derrotados mesmo antes de começar a batalha. 

 
Você consegue entrar em uma batalha com perspectiva de vitória ou de derrota? 
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3. Aprenda ter atitude de vitória. 17:49-50 
• Ninguém vence sem luta. Devemos entrar na batalha contra o gigante, como se tudo dependesse de 

Deus, e lutar como se tudo dependesse de nós. 
• Davi meteu a mão no alforje e agiu. 
• Davi teve atitude de vitória. 
• Só vence quem tem atitude. Não apenas confiar em Deus, mas agir com coragem. 

 
Você consegue ter atitude ou fica paralisado? 
 

4. Aprenda a confiar no poder de Deus para sua vida. 17:47 
• O que inspirava Davi a lutar com Golias? 
• Sua mais absoluta confiança em Deus. 
• A visão que tenhamos de quem é Deus, vai determinar não só a maneira como entramos em uma luta, 

mas também a coragem e determinação para vencer a luta. 
• Esta vitória serviu para glorificar o nome do Senhor. 

Você compreende que confiar em Deus nos leva a atitudes de coragem? 
 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


