
 

 

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. 

1Sm 17.1-11,41-49 
 
Introdução: 300 de Esparta. Assim como os Espartanos, todos nós temos uma grande batalha a enfrentar. A maior 
de nossas vidas Deus, na sua providência, nos ensina que por maior que seja a nossa grande batalha, há um 
salvador eficaz  
O texto que lemos relata o que teria sido a maior batalha da vida daqueles soldados. O texto nos ensina 3 verdades 
que precisamos saber sobre essa grande batalha que todos enfrentamos  
  

1. Assim como os israelitas, nós enfrentamos um grande e poderoso inimigo (vv.4-7)  
I.Eles enfrentaram Golias. Um homem fora do comum, que media 6 côvados e 1 palmo = 2,90 de altura  

• Além de ser um gigante, era um guerreiro  
• Capacete de bronze  
• Armadura de escamas de bronze que pesava 60 Kg  
• Caneleiras de bronze  
• Dardo de bronze nas costas  
• Lança cuja ponta pesava 7,2Kg  
• C. 100Kg só de armadura  
• Golias se mostrava absolutamente ameaçador. 
Numa batalha real ele nem teria necessidade de usar tudo isso  
• A exibição/descrição de Golias deixa claro 
que os israelitas enfrentariam um inimigo muito poderoso  

II.Assim como os israelitas eram constantemente ameaçados por um poderoso inimigo, eu e 
você o somos todos os dias  

• O nosso inimigo não se chama Golias. Ele se chama pecado  
o Pecado é o grande inimigo que eu e você enfrentamos. A maior das nossas batalhas  
o Todos os dias ameaça nos matar  
o É grande porque nos afasta de Deus   
o É grande porque nos coloca em condenação eterna  

  
2. Assim como os israelitas, nós somos absolutamente incapazes de vencer esse 
inimigo (v.11)  

I.De um lado, Golias e os filisteus. Do outro, um exército amedrontado e incapaz  
• O costume era que o melhor de um exército enfrentasse o melhor de outro. Quem vencesse levava 
tudo.  
• Golias se apresentou por 40 dias desafiando cada soldado a enfrentá-lo. Ninguém se ofereceu pois 
todos sabiam da sua própria incapacidade de vencer este inimigo  
• Diante da possibilidade de estar frente a frente com um inimigo tão poderoso, cada um conseguia 
imaginar o resultado: derrota certa  

II.Assim como os israelitas não tinham condições de vencer o seu inimigo, eu e você também somos incapazes 
de aniquilar o nosso grande inimigo  

• Embora nossa luta não seja física, ela é real.   
• O pecado e as suas consequências estão sempre ao nosso redor  
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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! 

• Quando tentamos lutar com as nossas próprias forças, a realidade se torna clara: não 
conseguimos  
• Somos largados à consequência   
• A maior prova de que não podemos vencer o pecado com nossas próprias forças é que não 
podemos vencer a sua maior consequência: a morte  

III.Doença incurável. Nem todos os esforços e recursos do mundo são capazes de trazer a 
cura  
• Assim como os israelitas eram incapazes de vencer o poderoso Golias, eu e você 
somos incapazes de vencer o pecado e a morte  

  
3. Assim como os israelitas, nós temos um poderoso salvador (v.49)  

I.Diante de um inimigo tão poderoso, o povo tão fraco se vê sem condições de vencer. Não havia 
esperança. Até que o seu salvador chegou  

• ......... que nenhum outro possuía: é o filho de Deus enviado pelo Pai para salvar o mundo dos seus 
pecados  

o Por isso a morte não pôde detê-lo e ele ressuscitou. Porque ele é o cordeiro de Deus que tira 
o pecado do mundo  
o Ele é aquele que estava no início de tudo com o Pai, auxiliando em toda a criação. Sem ele 
nada d...............................................................................................o que foi feito teria sido feito  
o Ele é aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder  
o Ele é aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente  
o Ele é aquele que foi profetizado no AT  
o Ele é o leão da tribo de Judá  
o Ele é a raiz de Davi  
o Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade  
o Ele é a luz do mundo  
o Ele é o pão da vida  
o Ele é o caminho, a verdade e a vida  
o Ele é a videira verdadeira  
o Ele é o bom pastor  
o Ele é o pão da vida  
o Ele é a água da vida  
o Ele é o sol da justiça  
o Ele é a estrela da manhã  
o Ele é aquele que cura os enfermos e ressuscita os mortos  
o Ele é a ressurreição e a vida  
o Ele é aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude de Deus  
o Ele é aquele que foi morto, mas vive  
o Ele é aquele que abriu para nós um caminho até Deus  
o Ele é aquele que perdoa os nossos pecados  
o Ele é aquele que nos selou com o seu Espírito  
o Ele é aquele que prometeu voltar para buscar a sua igreja  
o Ele é aquele que governa toda a história  
o Ele é o Alfa e Ômega, o Princípio e o Fim  
o Ele é o nosso libertador  
o Ele é o nosso único e suficiente salvador  
o Ele é Jesus Cristo – o que vence por nós  

  
Conclusão  
Embora nós tenhamos um grande inimigo e sejamos incapazes de vencer, temos um Salvador: 
Jesus Cristo  
Como você enfrenta a maior batalha da sua vida? Com a sua própria força, ou conta com o 

salvador?  
  

 


