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Uma batalha de palavras:
“Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei
dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele
puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos;
porém, se eu o vencer e o ferir, então, sereis nossos
servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje,
afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que
ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas
palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram
muito”
(1 Samuel 17:8-11)

Uma batalha de palavras:

“Então, falou Davi aos homens que estavam
consigo, dizendo: Que farão àquele homem que
ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre
Israel?
Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para
afrontar os exércitos do Deus vivo? A quem o
matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e
lhe dará por mulher a filha, e à casa de seu pai
isentará de impostos em Israel”
(1 Samuel 17:25,26)

“Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de
ninguém por causa dele; teu servo irá e pelejará
contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra
o filisteu não poderás ir para pelejar com ele;
pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a
sua mocidade.
(1 Samuel 17:32,33)

Davi conta para Saul de seu currículo:
“Teu servo apascentava as ovelhas de seu pai;
quando veio um leão ou um urso e tomou um
cordeiro do rebanho, eu sai após ele, e o feri, e
livrei o cordeiro da sua boca; levantando-se ele
contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o
matei. O teu servo matou tanto o leão como o
urso; este incircunciso filisteu será como um
deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus
vivo” (1 Samuel 17:34-36)

“Disse mais Davi: O Senhor me livrou das
garras do leão e das do urso; ele me livrará
das mãos deste filisteu. Então, disse Saul
a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul
vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs
sobre a cabeça um capacete de bronze, e o
vestiu de uma couraça. Disse Davi a Saul:
Não posso andar com isto, pois nunca o
usei. E Davi tirou aquilo de sobre
si.” (1Samuel 17:36-39)

Davi está decidido a enfrentar o filisteu
“Tomou o seu cajado na mão, escolheu
para si cinco pedras lisas do ribeiro, e as
pôs no alforje de pastor que trazia.
Lançando mão da sua funda, foi-se
chegando ao filisteu. Olhando o filisteu e
vendo Davi o desprezou, porquanto era
moço ruivo e de boa aparência.
(1 Samuel 17:40-42)

Continua a guerra de palavras:
“Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão,
para vires a mim com paus? E, pelos seus
deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse
mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a
tua carne às aves dos céus e às bestas
feras do campo”

Guerra de palavras:
“Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens
contra mim com espadas, e com lança, e
com escudo; eu, porém, vou contra ti em
nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos
exércitos de Israel a quem tens afrontado”.

“Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas
mãos; ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os
cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje
mesmo, às aves dos céus e às bestas-feras da
terra; e toda a terra saberá que há Deus em
Israel.
Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não
com espada, nem com lança; porque do Senhor é
a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos”.
(1 Samuel 17:43-45)

“Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali
uma pedra, e com a funda atirou, e feriu o
filisteu na testa, ele caiu com o rosto em
terra. Lançando-se sobre o filisteu, tomoulhe a espada, e desembainhou-a, e o
matou, cotando-lhe com ela a cabeça.
Vendo os filisteu que era morto o seu herói,
fugiram.”

Más decisões:
! Adão decidiu comer do fruto proibido e a humanidade
toda recebe as consequências.
Jonas decidiu não ir a Nínive e acabou no fundo do
mar.
! Esaú decidiu vender sua primogenitura por um prato
de lentilha, e jamais à recuperou. Jacó decidiu
comprá-la e lutar por ela e mudou as escrituras! Elas
dizem hoje: o Deus de Abrão, de Isaque e o Deus de
Jacó... tuas decisões mudam a história, elas decidem
teu destino.
!

!

Sansão decidiu revelar o segredo da sua
força a quem não devia e acabou como um
bobo da corte.

!

O filho pródigo decidiu gastar sua herança e
foi comer entre os porcos.

Boas decisões:
! Noé decidiu construir o arca ainda que não
havia chovido e salvou a raça humana.
! Enoque decidiu caminhar com Deus e não
conheceu a morte.
! Abrão decidiu sair da cidade e deixar a
parentela e obteve às promessas de nosso
Deus. Decidiu entregar seu único filho, e Deus
levantou uma nação terrena e uma celestial.

!

Gedeão decidiu vencer seu temor e pelejou só
com 300 homens e salvou a nação do domínio
que os amalequitas tinhas sobre eles.

!

A prostituta Raabe decidiu proteger os espias de
Deus e apareceu na genealogia de Cristo.
Moisés decidiu estender sua vara e abriu o mar
onde o povo passou por terra seca.

!
!

Jacó decidiu levantar um altar e fazer um voto
com Deus quando não tinha nada, e Deus o
abençoou, tornando-se um homem muito rico.

!

Davi decidiu pelejar contra Golias no nome do Senhor.

!

Eliseu decidiu servir a Elias e recebeu uma porção dobrada
de unção.

!

A mulher siro-fenícia decidiu não se conformar e sua filha
foi liberta.

!

A viúva decidiu não deixar de bater à porta e foi feita justiça

!

O filho pródigo decidiu voltar a casa do pai, se arrepender
e Deus o honrou.

!

Deus está esperando que você tome
decisões!

!

Só você pode tomar as decisões. Deus
não toma decisões por você.

!

Tuas decisões determinam teu destino.

!

Destino e decisão andam juntos, meu
destino depende de minhas decisões.

Porque evitamos tomar decisões:
" Por medo de sermos rejeitados
" Por medo de sermos criticados
" Por medo de sermos humilhados
" Por inadequação
" Para evitar conflitos, discussão, acabamos
cedendo a tudo
" Esperam que outros tomem as decisões por
nós.
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Quando não devemos tomar decisões:
! Quando estamos em crise, estressados,
esgotados, cansados
! Quando decidimos com poucas bases
! Quando decidimos pelo impulso
! Quando decidimos motivados pela ira,
amargura, para sermos do contra.
! Através de e-mail.
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Aprender dos erros
! Hoje

estamos onde estamos, pelas decisões
que tomamos ontem
! Se não há decisão não há liberdade
! Transforme o erro em crescimento
! Um exercício muito bom é anotar num
caderno os prós e contras durante uma
semana, depois dar tempo para que a mente
processe as informações
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!
!
!
!

Levíticos 25
Ano de repouso
De perdão de dividas
Libertação dos cativos
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