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

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 
GRANDE? 

Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa 

centímetros de altura.1 Samuel 17:4 Se eu perguntar hoje: “Quantos tem um problema, um adversário, um 

Gigante”? Acredito que todos nós diríamos: EU TENHO! Mais qual o tamanho do seu adversário? Qual o 

tamanho do seu problema? Do seu Gigante? Davi tinha um adversário de média de 2,75cm de altura!... o cara era 

quase da altura da sua casa, pois as casas costuma ter 2,80 de pé direito. NÃO DA PRA ENCARAR COM UM 

ESTILINGUE DE FORMA ALGUMA!  

 

Existem algumas situações na nossa vida que são assustadoras “impossíveis” é impossível ele se converter é 

impossível meu filho, marido, pai, mãe, etc. tomar jeito. É impossível eu conseguir pagar isso! É impossível eu 

mudar de vida, é um adversário muito grande. Quantos Golias você tem? SEU ADVERSÁRIO É GRANDE? 

SEU ADVERSÁRIO MAIOR É VOCÊ E SUA PREGUIÇA E SEUS DOGMAS! Não há como contestar suas 

crenças, por que se a fé é a certeza do que não se vê a falta de fé é a incerteza do que se vê! Deus esta mostrando 

que Ele é contigo mais você insiste em duvidar. Ele respondeu: "Por que a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes 

asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: ‘Vá daqui 

para lá’, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mateus 17:20. A fé transporta Montanhas, a Falta de fé transporta 

buracos para a gente cair dentro deles! Olha o que Deus te diz: Ninguém conseguirá resistir a você, todos os 

dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você; nunca o deixarei, nunca o 

abandonarei. Josué 1:5 
 

Você pode até dizer,  você esta falando isso por que não sabe o tamanho da minha duvida e da minha 

incredulidade, não sabe o tamanho do meu problema é difícil crer diante de GOLIAS! Olha o Tamanho do TEU 

DEUS: Isaías 40:12 Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e 

recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças?  

Atos 7:49 O céu é o meu trono,e a terra o estrado dos meus pés.Que casa me edificareis? diz o Senhor,Ou qual 

é o lugar do meu repouso?   Que tamanho é o seu problema qual o tamanho do seu adversário? O seu maior 

problema é nós mesmo sabe por que? Por que mesmo ouvindo isso você ainda duvida e por que você duvida por 

que não colocou sua vida verdadeiramente nas mão do SENHOR pois aqueles  que fazem isso confiam e 

descansam. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu 

quem pode desfazer? " Isaías 43:13 

 

Golias o Gigante ficava afrontando, colocando medo em todo o Povo. Um dia Davi foi levar comida aos irmão e 

viu a situação, e disse ao Rei Saul.: 1 Samuel 17:32-36 E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de 

ninguém por causa dele; teu servo irá, e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este 

filisteu não poderás ir para pelejar com ele; pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua 

mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apascentava as ovelhas de seu pai; e quando vinha um leão e 

um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, Eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca; e, quando ele 

se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava.Assim feria o teu servo o leão, como 

o urso; assim será este incircunciso filisteu como um deles; porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 

O vs 42 diz que Golias desprezou Davi, Pois tinha aspecto de Guerra! Você pode está sendo desprezado, Porém 

Olha a Resposta que temos que dar aos Gigantes vs 45-46: 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. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e 

tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra; e 

toda a terra saberá que há Deus em Israel; 

 

Com uma arma improvável até mesmo “ridícula para aquele nível de luta” Um Estilingue e uma pedra Davi 

VENCEU Leia vs 49-50. E Será assim em sua Vida... Pois não existe nada Grande para aquele que te protege! 

Não existe nada que Ele não possa fazer nada maravilhoso demais para Deus então que isto saia da sua boca 

agora nesse Deus eu confio, e não temerei. Que poderá fazer-me o homem?Salmos 56:11 
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