VENCER DESAFIOS, DERRUBANDO GIGANTES – DT 7:1
O que é vencer um desafio? O que você entende por “derrubar gigantes”?
A vida nos impõe uma série de desafios para vencermos, e durante este caminho à vitória, encontramos
verdadeiros obstáculos, os gigantes que deverão cair para que possamos tomar posse da vitória.
Por exemplo, reatar um relacionamento é um desafio, e os motivos que nos impedem, são os gigantes que
derrubaremos (orgulho, mágoa, insegurança...). Na igreja, temos um desafio constante na vida de muitos cristãos:
a fidelidade no dízimo; e os gigantes são velhos conhecidos nossos: a incredulidade, a desobediência, o
preconceito e o medo...
Pergunta: No que o medo te paralisa?
Dt 7:6-9 - Deus não nos escolheu porque fazemos parte de um grande povo, fortes, capacitados, invencíveis ou
por qualquer outra qualidade que tenhamos. Pode soar estranho, mas Deus nos escolheu por dois motivos:
– Porque somos a loucura deste mundo.
– Por nos amar loucamente, a ponto de morrer para salvar cada um de nós.
Deus acredita em nós, em nosso potencial e vai ensinando e disciplinando aos poucos.
1 Sm 17:4 - Observe o desafio de Davi e o seu gigante, Golias o soldado filisteu. O gigante afronta, na tentativa
de intimidar, provocando medo, angustia, insegurança em todas as áreas de nossas vidas. O gigante quer vencer
psicologicamente.
1 Sm 17: 8-11 - Você é um cristão de altos e baixos?
A resposta vai depender exclusivamente do seu relacionamento com Deus. Jó e Davi confiavam e tinham total
convicção do amor do Senhor, por isso precisamos ter a mesma fé e a paz do Espírito para derrubarmos os nossos
gigantes e vencer os nossos desafios. Não devemos nos afastar de Deus, isto nos enfraquecerá e nos deixará à
mercê do inimigo. Percebemos isto claramente vendo a reação de Saul e do exército israelita.
1 Sm 17:24-27 - Qual era o seu maior sonho quando adolescente?
Davi ouve por acaso a conversa entre os assustados soldados israelitas e vê a oportunidade de “derrubar o seu
gigante e vencer um desafio”, afinal ele não era o primogênito da família, era o caçula, pastor, pequeno, diferente
dos seus irmãos e ali bem na sua frente, Deus estava lhe dando a oportunidade de derrubar mais um urso, outro
leão, só que desta vez, ao invés da pele, Davi teria riquezas, se casaria com uma princesa e sua família nunca mais
pagaria impostos! Davi não viu um soldado filisteu gigante, mas uma gigantesca oportunidade de mudar a sua
sorte. Isto sem falar que a testa de Golias era um alvo fácil de acertar.
Para vencer os desafios interiores, precisamos olhar para o futuro e determinar metas, para entender os
propósitos. Ocorre que Davi, que tinha um relacionamento íntimo com Deus, ficou indignado pela ofensa que o
exército filisteu fazia à honra de seu Senhor e Deus; e isto o motivou ainda mais a enfrentar Golias. Davi sabia
identificar uma boa proposta, logo; sua meta ficou muito clara.
1 Sm 17:28-30 - Temos que desviar de pessoas que tiram o nosso foco, nos afastando de nosso propósito.
Mas o principal, Davi se afastou dos irmãos e não lhes deu mais atenção.
1 Sm 17:41-46 - Saiba sempre em nome de quem você vai lutar, pois quando temos relacionamento de qualidade
com o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, antes mesmo da batalha ser travada, a vitória é nossa.
Pv 15:3 - Imagine a reação de Deus observando que o exército de seu povo, temia a um único soldado, por ser
este um gigante, e que Saul, rei de Israel, distante do Pai, permanecia omisso, sem reação, e de repente um jovem
adolescente se dispõe a defender a honra não apenas do reino de Israel, mas de seu Deus e Senhor. O Pai deve
ter sentido muito orgulho deste filho.
Todos nós, sem exceção temos os nossos sonhos e projetos de vida, que para serem realizados, terão desafios e
que por sua vez, terão gigantes a serem derrubados. Mas nosso Senhor Jesus, declarou que somos todos
vencedores, e eis que foi declarado que “2020 é um ano para crescer”.
Tome posse desta unção e declare que a vitória é sua e que o Deus de Israel, te escolheu para vencer todos os
gigantes que o impedem de crescer!

