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

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

GUERREIROS POR DNA 

I SAMUEL 17:34 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, 35 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. 36 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. Deus tem levantado um povo guerreiro, A Bíblia diz; “Deus não deu Espirito de 

Covardia” 2Tm 1:7!  Deus confia em você, e confiou a vocês responsabilidades! Você tem cuidado daquilo 

que Deus te deu? Nossa vida, nossa família, nosso trabalho foi Deus quem nos deu! Então temos que cuidar. Às 

vezes passamos por dias e dias para conquistar algo, até mesmo meses e anos, alguns uma vida toda, e 

derrepente vemos isso querendo correr pelos dedos, não podemos apenas assistir isso e aplaudir o Leão e/ou o 

Urso levando nossas “ovelhas”! 

 

As ovelhas era algo confiado a Davi, para ele cuidar. Ninguém estava por perto, porém, ele ainda um menino, 

tinha que cuidar! Abra ai sua Bíblia em Pv 6:6 e 7... Às Vezes aprendemos com coisas tão pequenas como uma 

formiga! Qual era a tarefa de DAVI, Dar água, levar para pastar, a principio até simples, mas não era só isso! 

Aparecia leão e urso, Misericórdia!!! Temos que lutar contra isso, para defender! 

 

O que são leão e urso?  Muitas vezes são potestades que ataca o nossas vidas, e quer devorar aquilo que esta 

sobre nosso cuidado, nossa família, ministério, vida, sonhos, alegria, amor!  Tem hora por uma fraqueza nossa, 

achamos normal, a partir de hoje, isso não mais será normal, DEUS LEVANTA VOCÊ NA UNÇÃO DE 

DAVI, PARA MATAR O URSO E O LEÃO! Você sabe quem é o Leão e o Urso?  

 O leão ele intimida, grita, faz barulho, é um predador formidável, veloz!  Quem encara o leão? Ele gosta 

de se impor e pegar aquilo que não pertence a ele! Se o leão chegou ao seu arraial, prepara DEUS 

ESTA TE CHAMANDO PARA A LUTA. Hoje Ele encontra Você na Unção de DAVI! 

 O Urso ele quieto, astuto, tem pessoas que o acham bonito, até enfeite em algumas casas! É um 

predador também, Você sabe como ele agi? Ele mata a ovelha sufocando, com seu peso (Com um 

Abraço) suas presas, seu alvo!  Você pensa até que não é um animal feroz, que é bonzinho; Porém ele 

ataca, mata quer levar como alimento, O que alimenta esse urso? Leão? “Carne” Carnalidade!  

 

Quero que você saiba que esse urso pode sair de dentro de ti mesmo para atacar, você não foi chamado para 

brincar com isso, Pode parecer bonitinho mas mata! Gera feridas, dores... Davi disse a Saul: “Eu vou contra 

esse filisteu”! Saul Respondeu: Você não pode Davi! Então Davi disse, Ah Saul, você não me conhece Saul EU 

quem cuidava das ovelhas de painho, e sempre que vinha leão e urso, e tomava uma ovelha do rebanho, 35 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. 

Lembre Guerreiro, Hoje Deus esta te chamando para a guerra! Estamos com ENCONTRO com DEUS Agora 

dia 29 de Novembro, porém o Leão e Urso, quer prender você de alguma forma! Tem Batismo agora dia 10 de 

Novembro, E com certeza o Leão e Urso quer Matar você! Urso e Leão VAI MORRER, Pois você vai contra 

eles Hoje! Existem demônios, potestade querendo reger sua vida! Quantas vezes observamos pessoas com 

atitudes de leão e de urso, que quando não mata gera feridas? Quem é você?  

Urso ? leão? Hoje aqui tem Davi para agarrar em suas barbas, e paralisar você! Ou quem sabe você pode dizer: 

“eu sou Davi”, que esta vendo suas ovelhas serem arrastadas e tragadas, indo por “goela” a baixo!  Hoje Deu te 

chamou, para ir e tirar da boca; E se ele (Leão Urso) já engoliu, VAI VOMITAR O QUE É SEU! 

Ou você chegou aqui hoje e diz: A Ovelha sou Eu, fui machucado, mordido estou na boca do leão do Urso! Se 

permita ser retirado hoje... Você não é comida de Urso muito menos de Leão!!! 

 

Não seremos um povo acuado, constrangido, Somos mais que vencedores! Quando levava a ovelha, na verdade 

não só a machucava e matava, mais ali estava o coração de Davi que com certeza, não queria trazer relatórios 

de perdas ao seu pai. Jessé no final da tarde poderia perguntar: “Filho e as ovelhas”? E ele responde: ESTÃO 

TODAS BEM! Quem sabe todo arranhado, machucado, entretanto com aquilo que foi confiado a ele 

protegidos! 

 

“NADA NEM NINGUÉM ROUBARÁ AQUILO QUE O PAI TE DEU, PORÉM LUTEEEEEEE”! 


