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1 SERMÃO

TEMA: Confiança
PROPÓSITO: Apresentar lições que podem ser tiradas das perdas
TEXTO: Sl. 125:1
TESE: Perdas que ensinam confiar

1.1

1.2 INTODUÇÃO

As vitórias nem sempre são garantia de que a nossa vida se tornará um mar de
rosas.
Seria uma benção saber o dia de amanhã. Já pensou se soubéssemos tudo o
que iria acontecer em nossa vida?
Na vida de Davi, foi melhor não saber o dia de amanhã. Porque, após a morte
de Golias, a vida de Davi se tornou um inferno. Muitas coisas ele perdeu. Deus queria
ensinar-lhe a lição da dependência total nEle.

1.3 I – AS PERDAS DE DAVI NA FAMILIA

A) Perdeu o emprego – I Sm. 19:9-10
1. Davi era um soldado eficiente, fiel, submisso, valente, mas teve que fugir para
salvar sua vida.
2. Podemos ter um bom emprego, mas se isso coloca em risco nossa vida
espiritual, temos que largar.
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3. Muitos de nós confiamos no homem que nos colocou empregados, mas não
devemos esquecer de confiar naquele que nos dá condição de trabalhar. O
Criador.
B) Perdeu a esposa e o amor próprio
1. Ele chegou a ponto de perder o amor próprio, quando foi até o quartel
general do inimigo e se fez de bobo, louco!
2. Ele ganhara a esposa na luta contra Golias. Saul lhe deu como esposa
sua filha, porém com fim de “enreda-lo”. (I Sm. 18:20-21). Pessoas fiéis
às vezes perdem a família.
1.

Sl. 27:10, Precisamos confiar em Deus, e não nos apoiarmos
somente na família. Famílias às vezes ficam contra pessoas fiéis.

1.4 II – AS PERDAS DE DAVI COM OS AMIGO

A) Perdeu Samuel, seu conselheiro. (I Sm. 19:18-20).
1. A fim de salvar sua vida Davi fugiu; encontrou-se com seu
companheiro Samuel, e depois seguiu viagem.
2. Às vezes precisamos irmão, companheiro, conselheiro, alguém que
contávamos os segredos e que estava sempre conosco.
3. Às vezes precisamos perder “coisas boas”. Isso com o propósito de
confiar apenas em Deus.
B) Perdeu seu melhor amigo: Jônatas
1. Um amigo que se sacrificava em prol do amigo. Ofereceu a Davi
presentes valiosos. (I Sm. 18:4).
2. Um amigo leal ao amigo. Capaz de correr risco para defender o amigo.
(I Sm. 19:4-5).
3. Um amigo que deixava Davi ser o que era. Deixou-o chorar,
reclamar...(20:41). Um amigo encorajador. (I Sm. 23:15-16). Você tem um
amigo assim? Às vezes, você pode perde-lo... Você é um amigo assim?
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1.5 III) – OS MOTIVOS PARA TUDO ISSO

A) Aprendendo a confiar
1. Tudo isso aconteceu para que Davi aprendesse a confiar apenas em
Deus e não nas pessoas.
2. Só Deus deve ser nossa força. Ele nos criou, nos mantém, sabe o que
é o melhor para nós. E o melhor para nós com certeza, é confiar nEle.
B) Olhando para cima
1. Quando temos substitutos de Deus, ficamos olhando horizontalmente,
para as coisas e pessoas deste mundo.
2. Deus quer que olhemos para cima. Nossa ajuda vem de cima. Ele é
quem pode nos ajudar e fortalecer. (Is. 41:10).

1.6 CONCLUSÃO

Que coisas estão substituindo o lugar de Deus em sua vida? Não se aflija se
Deus começar a tirar as muletas de sua vida:
-

Um namoro rompido
Um sonho destruído
Planos desfeitos
Um emprego bem remunerado
Uma grande amizade

1.7 APELO

Quando Deus tira as “muletas” de nossa vida, é para que aprendamos a
confiar nEle. Não que você colocar sua vida nas mãos dEle hoje?
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