
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 
NO QUE VOCÊ CONFIA? – TEXTO SALMOS 20;7-8 

Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do SENHOR nosso Deus. Uns 

encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salmos 20:7-8 

 

Todos nós temos necessidades de ajuda! E sempre que vamos a um serviço, dependendo dele queremos saber 

quem é que vai nos ajudar, quem será que vai dar aquele “empurrãozinho”! 

Gostaria de fazer uma pergunta a você hoje: EM QUEM VOCÊ CONFIA, OU NO QUE?  

 

Este texto do Salmo 20:7 revela que “Uns” confiam em CARROS,  e Outros em CAVALOS! Os carros e cavalos 

eram utilidades de guerra, então quando se falava em ir para uma guerra alguns começavam falar do seu poder 

em carros, tendo os melhores, ou cavalos mais fortes para intimidar o inimigo... 

 

Muitos confiam em uma faculdade, outros no salário do final do mês, alguns confiam em um emprego, outros em 

um amigo que pode indicar, o famoso QI, outro no pai, mãe, irmão! Será que você não tem confiado em seu 

carro, no seu cavalo? Independente da guerra que vamos, temos um nome a anunciar: NÓS FAREMOS 

MENÇÃO DO NOME DO SENHOR! Anuncie quem é com você! Quem te ajuda na peleja, na Guerra! Porque 

os outros vão se curvar e cair, PORÉM VOCÊ FICARA DE PÉ! 

 

Um dia um Gigante, preparado, armado foi em direção de um garoto, e este garoto disse: 1 Samuel 17:45 Davi, 

porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo; porém eu venho a ti em nome 

do SENHOR dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você não precisa de uma 

espada nas mãos, de uma bela resposta e argumento! VOCÊ PRECISA LEMBRAR QUE VOCÊ ANDA, 

CAMINHA VIVE PELO SENHOR E NO SENHOR! 

Quantos de nós olhamos mais no tamanho da afronta, no preparo do adversário, e esquecemos de fazer 

MENÇÃO de quem é por nós! Ignoramos a presença de DEUS em nossas Vidas! Você não está sozinho! Confie 

naquele que está com você: JESUS, que disse: Mateus 28:20 Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu 

vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. ELE 

ESTÁ COM VOCÊ TODOS OS DIAS! 

 

O teu exercito filho é mais numeroso, é mais poderoso, CONFIE, Faça menção, Relata, diga QUEM ESTÁ COM 

VOCÊ! As vezes ficamos assustados, impressionados com o exército inimigo. Um dia Eliseu estava sendo 

perseguido, e chegou o exercito e cercou a cidade, o seu discípulo ficou desesperado, porém Eliseu sabia em 

quem confiava, Olha este texto e creia! 2 Reis 6:14-17  Então enviou para lá cavalos, e carros, e um grande 

exército, os quais chegaram de noite, e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito 

cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros; então o seu servo lhe disse: Ai, 

meu senhor! Que faremos? E ele disse: Não temas; porque mais são os que estão conosco do que os que estão 

com eles. E orou Eliseu, e disse: SENHOR, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o SENHOR abriu 

os olhos do moço, e viu; e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. 

DEUS VAI ABRIR TEUS OLHOS, PARA VOCÊ VER!  Para de confiar em Cavalos e Carros, em olhar o 

tamanho do seu oponente! TEU DEUS É MAIS! ELE É MAIS FORTE E MAIS PODEROSO! 

 

Tenha firme isto em seu coração, O teu DEUS é PODEROSO! E ELE É CONTIGO! Confie... Olha o que diz 

Romanos 8:31Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32Aquele que nem 

mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas 

as coisas? 33Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34Quem é 

que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de 

Deus, e também intercede por nós. 35Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a 

perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36Como está escrito: Por amor de ti somos 

entregues à morte todo o dia; Somos reputados como ovelhas para o matadouro. 37Mas em todas estas coisas 

somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 38Porque estou certo de que, nem a morte, nem a 

vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39Nem a altura, 

nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo 

Jesus nosso Senhor. 

CONFIE SEMPRE NAQUELE QUE É SENHOR DE TUDO E TODOS! ELE É CONTIGO 


