
 

 
 

IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM 

CATARINA – Estudo das Células 
2015 - O ANO DA RESTITUIÇÃO 

► CORRENDO COM OS GIGANTES DA FÉ ◄ 

Estudo 32 – DAVI – Você pode Superar as Limitações 

que os Outros lhe Impõem 

 

Estudo 32 – DAVI – Você pode Superar as Limitações que os Outros lhe Impõem (21 a 27/09/2015) Página 1 

 

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já passou por alguma experiência de ter sido limitado em alguma 

coisa por outra pessoa? 2) Você já foi paralisado pela limitação de outras pessoas? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – 1º Samuel 17.48-50 

 

As maiores batalhas de Davi nos seus primeiros anos não foram contra o urso ou o leão que matou enquanto protegia o 

rebanho do seu pai. Seus maiores obstáculos foram criados por pessoas que tentaram lhe impor limitações. Talvez você 

esteja se identificando com Davi. Suas grandes batalhas não estão ligadas às lutas e aos sofrimentos desta vida, mas estão 

atreladas às limitações que os outros lhe impõem. Quando ninguém acreditava no potencial de Davi, Deus apostou todas 

as suas fichas no jovem menino de Israel. Quando ninguém acreditar em você e nem nas suas forças, creia que há um 

Deus que aposta todas as fichas e que faz de você um alguém mais do que vencedor! 

 

1. Para superar as limitações que os outros lhe impõem VENÇA AS DÚVIDAS DOS SEUS PAIS (1Sm 16.11-12). Jessé exibiu 

sete filhos diante de Samuel, mas Deus não escolheu nenhum deles. Deus queria Davi, pois via o seu coração. Não é 

reconfortante saber que Deus nos valoriza pelo que realmente somos, mesmo que nossos pais não pensem assim? Filhos, 

se seus pais não acreditam no seu potencial, há um Deus que acredita em você e que está escolhendo você para ser um 

canal de bênção na vida de outras pessoas. Pais, não vejam seus filhos com os seus próprios olhos, mas, a partir de hoje, 

vejam seus filhos com os olhos de Deus. Deus quer os seus filhos pois vê os seus corações, assim com foi com Davi. 

 

2. Para superar as limitações que os outros lhe impõem VENÇA A INDIFERENÇA DOS SEUS IRMÃOS (1Sm 17.28). Os 

irmãos de Davi não achavam que ele tinha potencial para ser um guerreiro. Davi experimentou a mesma rejeição com 

seus irmãos. Para seus irmãos, ele não passava de um garoto errante, mas ele era, de fato, um homem com uma missão. 

Nada seria capaz de impedi-lo de cumprir sua missão. Todas as vezes que aparecer um Golias diante de você, muitos 

serão indiferentes à sua batalha, dirão da sua fragilidade, da sua incapacidade, do seu despreparo. Mas Deus está 

dizendo: vá em frente! Eu estou com você! Fui Eu quem o escolhi. Você pode derrotar os Golias da vida! 

 

3. Para superar as limitações que os outros lhe impõem VENÇA O PESSIMISMO DOS MAIS PODEROSOS (1Sm 17.33). 

Saul pensou que Davi não era um vencedor, que não estava preparado para a tarefa. Para compensar o que o rei 

considerou como sendo desvantagens em Davi, Saul tentou fazer Davi usar a armadura real. Davi não permitiu que Saul 

o impedisse com suas pequenas expectativas ou sua grande armadura. Saiu para enfrentar Golias do modo como estava. 

Querido, não se importe com o pessimismo dos mais poderosos, porque aquele que de verdade é o MAIS PODEROSO, 

que é Deus, já o escolheu para ser um campeão da fé. 

 

4. Para superar as limitações que os outros lhe impõem VENÇA O DESPREZO DOS ADVERSÁRIOS (1Sm 17.42-44). Golias 

desdenhou de Davi e julgou que o jovem nem era digno de um enterro decente, e, com essas palavras de desprezo, ele 

o atacou. Mesmo diante do desprezo de um adversário quase impossível de ser derrotado, Davi não se intimidou e 

superou sua última limitação (1Sm 17.45-47). Quantas pessoas que tem se colocado como nossos adversários para nos 

desprezar e nos dizer que nós não podemos vencer! É em nome de Deus e pelo seu poder que encontramos força para 

vencermos o desprezo dos nossos adversários e avançarmos para cumprir a missão que diante de nós! 

  

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que fracassou porque lhe foi imposta limitações por outras pessoas. Fale de 

Jesus para ela e seja um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 


