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TEXTO BÍBLICO
1 Samuel 17
32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de
ninguém por causa dele; teu servo irá, e pelejará contra este
filisteu.
37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão,
e das do urso; ele me livrará da mão deste filisteu. Então
disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo.
45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com
espada, e com lança, e com escudo; porém eu venho a ti em
nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de
Israel, a quem tens afrontado.
51. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e
tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe
cortou com ela a cabeça; vendo então os filisteus, que o seu
herói era morto, fugiram.
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OBJETIVO
• Ensinar que Deus sempre nos socorre na
hora da crise.
• Explicar que nossos inimigos não são
maiores que Deus.
• Mostrar que precisamos ter atitude diante
do inimigo.
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INTRODUÇÃO

A análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o
gigante Golias. Caminharemos neste sentido, apontando
que Deus espera de nós atitudes movidas por fé para
nos enviar o livramento e o Seu nome ser glorificado.
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COMENTÁRIOS EXTRAS
A INVASÃO DOS FILISTEUS E O DESAFIO DE GOLIAS (#1Sm
17.1-11). Isso deve ter sucedido diversos anos depois de terem
sido derrotados em Micmás (capítulo 14). Defrontaram-se com o
exército israelita entre Socó e Azeca, cerca de vinte e seis
quilômetros a sudoeste de Jerusalém, no caminho de Gate, no vale
do carvalho (1-2). Os exércitos estavam separados por uma
profunda ravina (em heb., gave’) que havia ali (3). No versículo 2 o
vale é chamado de ’ emeq, isto é, uma larga extensão entre as
colinas. No termo de Damim (o campo de sangue), onde os
exércitos se defrontaram, parece que havia uma garganta mais
profunda dentro do vale mais largo, isto é, um gaye’ dentro do ’
emeq.
O campeão dos filisteus, Golias, tinha entre 2,75m a 3,05m de
altura (4); sua couraça de escamas (lit., "corpete de escamas") para
proteção do corpo, pesava cerca de 80 kg. (5); seu escudo
(azagaia) era carregado entre os ombros (6); e a haste de sua
lança era como o órgão do tecelão, e a ponta de ferro pesava um
pouco mais de 8,5kg (7).

Ele afirmava ser o filisteu (8), isto é, o bem conhecido campeão dos
filisteus; e o Targum de Jônatas o apresenta como aquele que matou
Ofni e Finéias. Lutas entre uns poucos representantes selecionados
dos exércitos, para decidir as questões, eram comuns nos tempos
antigos. O desafio de Golias provocou surpreendente terror entre os
israelitas (11,24).
DAVI ACEITA O DESAFIO (#1Sm 17.12-40). Ver anotação
introdutória, acima, sobre os capítulos 17 e 18, referente às
omissões verificadas na Septuaginta.
O TRIUNFO DA FÉ (#1Sm 17.41-58). Davi fez se envergonharem
os mais valentes guerreiros de Israel. Ele estava certo que Deus
haveria de defendê-lo dos incircuncisos, por mais fortes e poderosos
que pudessem parecer. Sua funda, com a bênção de Deus, era muito
mais poderosa que o orgulhoso Golias com sua espada, sua lança e
seu escudo (45; em heb., bekhidhon, azagaia). Isso mostra o que a
fé real e viva pode fazer.
F. Davidson

6

COMENTÁRIOS EXTRAS
17.4-7 Nos dias do êxodo, a maioria dos israelitas tinham temido
entrar na terra prometida por quão gigantes viviam ali (Num 13:3233). O rei Og de Apóiam necessitava uma cama de 4 m de
comprimento (Deu 3:11). Agora Goliat, de 2.70 m de alto,
ridicularizava aos soldados israelitas, e parecia invencível ante eles.
Saul, o mais alto dos israelitas, pôde ter estado preocupado porque
ele era obviamente o rival mais adequado para o Goliat. Aos olhos de
Deus, entretanto, Goliat não era diferente de outros.
17.9 Às vezes um exército fugia de uma batalha muito custosa ao
enfrentar a seu guerreiro mais forte, contra o guerreiro mais forte de
seu inimigo. Isto evitava um grande derramamento de sangue, porque
o ganhador da briga era considerado o ganhador da batalha. Goliat
tinha uma vantagem definitiva sobre o Davi desde do ponto de vista
humano. Mas Goliat não se dava conta de que ao brigar com o Davi,
também tinha que brigar com Deus.
17.16 por que aconteceria isto de maneira continuada por quarenta
dias, sem que um bando atacasse ao outro? Estavam acampados aos
lados opostos de um vale de levantadas paredes. Quem quer se
apressasse a descender ao vale e subir aos escarpados penhascos
estaria em desvantagem ao princípio da batalha e provavelmente
sofreria grandes perdas. Cada lado estava esperando que o outro

atacasse primeiro.
17.26 O que uma perspectiva diferente pode fazer. Muitos dos que
observavam viam um gigante. Entretanto, Davi viu um mortal que
desafiava ao Deus todo-poderoso. Sabia que não estaria sozinho
quando enfrentasse ao Goliat: Deus brigaria com ele. Viu sua situação
do ponto de vista de Deus. Olhar as circunstâncias impossíveis do
ponto de vista de Deus nos ajuda a pôr em sua correta perspectiva
os problemas gigantes. Uma vez que os identificamos poderemos
brigar melhor.
17.28-32 A crítica não pôde deter o Davi. Enquanto que o resto do
exército permanecia paralisado, Davi reconheceu a importância de
atuar. Com Deus brigando por ele não havia razão para esperar. Pode
ser que a gente trate de desalentá-lo com comentários negativos ou
brincadeiras, mas você deve continuar fazendo o que sabe que é
correto. Ao fazê-lo, estará agradando a Deus, cuja opinião é a que
mais importa.
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COMENTÁRIOS EXTRAS
17.55-58 Apesar de que Davi havia meio doido muitas vezes o
harpa frente a Saul, pergunta-a que fez Saul ao Abner parece mostrar
que não conhecia o Davi muito bem. Talvez, como se tinha pensado
que Davi se casasse com a filha do Saul se tinha êxito (17.25), Saul
queria conhecer mais a respeito de sua família. Ou possivelmente a
instável condição mental do Saul (16.14) pôde ter impedido que
reconhecesse ao Davi.

Davi
Quando pensamos no Davi, pensamos: pastor, poeta, matador de
gigantes, rei, antepassado do Jesus. Em resumo, um dos homens
maiores do Antigo Testamento. Mas junto com esta lista está outra:
traidor, mentiroso, adúltero, assassino. A primeira lista dá as
qualidades que possivelmente todos queremos ter; a segunda, a que
possivelmente todos podemos chegar a ter. A Bíblia não se esforça
em esconder os fracassos do Davi. Sem engreno, lhe recorda e
respeita por seus sentimentos para Deus. Ao saber que nos
parecemos mais ao Davi em seus enganos que em sua grandeza,
devemos ter a curiosidade de descobrir o que foi o que fez que Deus
se referisse ao Davi como um homem "conforme a meu coração" (Act
13:22).

Davi, mais que nada, tinha uma fé inalterável na natureza fiel e
misericordiosa de Deus. Foi um homem que viveu com grande prazer.
Pecou muitas vezes, mas era rápido para confessar seus pecados.
Suas confissões provinham do coração e seu arrependimento era
genuíno. Davi nunca tomou à ligeira o perdão de Deus nem deu por
feitas suas bênções. Por isso, Deus nunca deixou de lhe dar nem seu
perdão nem as conseqüências de seus atos. Davi experimentou o
gozo do perdão mesmo que teve que sofrer as conseqüências de
seus pecados.
Temos a tendência a investir estas duas coisas. Muito
freqüentemente, preferiríamos evitar as conseqüências a experimentar
o perdão. A grande diferencia que há entre o Davi e nós é que ele
pecou em grande maneira, mas não pecou repetidamente. Aprendeu
de seus enganos porque aceitou o sofrimento que traziam consigo.
Pelo general parece que não aprendemos de nossos enganos ou das
conseqüências que resultam dos mesmos. Que mudanças precisa
fazer para que Deus encontre essa classe de obediência em você?
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COMENTÁRIOS EXTRAS
Pontos fortes e lucros :

Dados gerais :

-- O maior rei do Israel
-- Antepassado do Jesus
-- Renomado na Galeria da Fé de Hebreus 11
-- Deus mesmo o descreveu como um homem conforme a
seu coração (1Sa 13:14).
Debilidades e enganos :
-- Cometeu adultério com o Betsabé
-- Urdiu o assassinato do Urías, marido do Betsabé
-- Desobedeceu diretamente a Deus ao tomar um censo do
povo
-- Não lutou bem com o pecado de seus filhos

-- Onde: Presépio, Jerusalém
-- Ocupações: Pastor, músico, poeta, soldado, rei
-- Familiares: Pai: Isaí. Algemas mencionadas: Mical, Ahinoam,
Betsabé, Abigail. Filhos mencionados: Absalón, Amnón,
Salomão, Adonías. Filha mencionada: Tamar. Sete irmãos
-- Contemporâneos: Saul, Jonatán, Samuel, Natán

Lições de sua vida :
--A disposição de reconhecer nossos enganos com
sinceridade é o primeiro passo para enfrentá-los
-- O perdão não elimina as conseqüências do pecado
-- Deus deseja em grande maneira nossa confiança e nossa
adoração completas

Versículos chave :
"Agora pois, Jeová Deus, você é Deus, e suas palavras são
verdade, e você prometeste este bem a seu servo. Tenha
agora a bem benzer a casa de seu servo, para que
permaneça perpetuamente diante de ti, porque você, Jeová
Deus, há-o dito, e com sua bênção será bendita a casa de seu
servo para sempre" (2Sa 7:28-29).
Sua história se relata em 1 Smamuel 16-2 Rsseis 2. Além
disso lhe menciona em Amo 6:5; Mat 1:1, Mat 1:6; Mat
22:43-45; Luk 1:32; Act 13:22; Rom 1:3; Hb 11:32.
Comentário Diario Vivir
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1 - Crises que surgem como
gigantes

Por inúmeras vezes as crises se levantam
contra nós como verdadeiros gigantes.
Passamos recentemente por uma pandemia
que levou muitos ao desespero e à
depressão. Não faltam exemplos de pessoas
que, diante do medo, acabaram até mesmo
se esquecendo de Deus. No entanto, diante
do gigante, Davi optou por confiar em Deus.
O que devemos ter em mente é que Deus
usa esses "gigantes" para lapidar o caráter de
Seus servos.
10

1.1. Conheça o Deus que você serve.
Palavras Chaves: Cajado, Funda, Golias, 3 metros, Confiança em Deus

Comentários
O povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus,
cujo o trunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase
três metros de altura. Ninguém ousava enfrentar tão exímio
guerreiro, nem o experiente rei de Israel. Mas um menino
pastor se dispõe a guerrear contra Golias [1 Sm 17.45].
Davi levava consigo apenas um cajado, uma funda, um alforje
e cinco pedras lisas ao se aproximar daquele filisteu [1 Sm
17.40]. Podemos constatar que no coração do menino
pastor ardia uma inabalável confiança no Deus de Israel.

O seu cajado. Provavelmente um cajado usado para facilitar a
caminhada e espantar cães ferozes, ainda em uso no Oriente
Médio. Sua funda. Em todas as épocas a funda sempre foi a
arma favorita dos pastores da Síria. Os benjaminitas eram
especialmente capazes no uso delas; até mesmo um
canhoto podia jogar pedras "num cabelo (tendo a largura do
cabelo por alvo ), e não errava" (Jz. 20:16).
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1.2. Davi sabia quem era o seu Deus.

Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Além das
frágeis armas que carregava, ele tinha experiências
passadas, não se desprendeu da fé e manteve-se na
dependência do Senhor. Ele imputa as vitórias que obteve
sobre o leão e o urso não em sua força ou estratégias, mas
em Deus [1 Sm 17.34-35]. Junto com tantos outros, Davi é
mencionado como um exemplo de homem que possuía uma
fé inabalável em Deus, a qual o movia no enfrentamento de
tantos desafios [Hb 11.32].

Veio um leão, ou um urso. – "Do Líbano descia às vezes o
urso: do Jordão subia o leão". O urso sírio consta ser
especialmente feroz e parece que era mais temido do que o
leão. Davi tivera muitas experiências penosas, mas saíra-se
vitorioso em preservar o rebanho do seu pai da ferocidade
das bestas feras. Agora ele assegurava a Saul que poderia
proteger o rebanho de Deus da ameaça deste filisteu
incircunciso. Fé nos acontecimentos do passado desperta a
coragem do crente para confiar no poder de Deus a fim de
resolver as crises do presente.
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1.3. Deus não decepciona os que nEle confiam.

Saul, como um exímio soldado, acostumado com as batalhas,
tenta vestir a Davi com sua armadura e seu capacete de
bronze, a fim de lhe proteger. Porém não obteve sucesso [1
Sm 17.39]. A história de Davi nos apresenta o cenário de
que gigantes se levantariam sobre a sua vida, mas o Senhor
estava com ele. Em diversas batalhas e nos muitos
enfrentamentos, o Senhor viu que Davi depositava sua
confiança em Deus. Deus se agrada dos que se aproximam
dEle com fé e recompensa os que O buscam [Sl 118.6; Hb
11.6].

Saul vestiu a Davi da sua armadura. Mas a confiança de Davi
não está no acessórios de guerra, mas no Senhor.
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2 - Vencendo o medo paralisante

Há fases em nossa vida que parece que o
mundo desabou sobre nossas cabeças. Com
a chegada desta pandemia, surgiram outros
problemas, como: depressão, crises de
ansiedade, dores de cabeça, problemas
emocionais, crises financeiras, entre outros.
Nunca a indústria farmacêutica ganhou tanto
dinheiro como neste período. Tomemos como
referencial os soldados de Israel diante de
Golias. A crise havia chegado e o que eles
fizeram? Assim como muitos estão fazendo
hoje, eles tentavam fugir da realidade e foram
paralisados pelo medo [1 Sm 17.4].
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2.1. O medo destrói sonhos.

Davi ao ver o gigante não se desesperou, nem tão pouco se
entregou ao desânimo. Sua confiança em Deus era tanta que
ele procurou o que o rei daria àquele que derrotasse o
gigante [1 Sm 17.26]. O prêmio, além de grande riquezas,
teria como bônus a mão da princesa e sua família ficaria
isenta dos impostos reais [1 Sm 17.25]. Como dito
anteriormente, o desespero nos tira as motivações e
esperança. Movido por uma fé inabalável, Davi não se furtou
de lutar contra o gigante, pois vivia por fé e não por vista. Ele
tinha convicção de que há um Deus que cuida de nós.

• 25. Isentará de trabalhos forçados e contribuições ( cons.
1Sm 8:11) Essa era uma das recompensas prometidas
para o campeão como incentivo.
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2.2. O diabo tentará te intimidar diante da crise.
Temos assistidos acalorados debates a respeito sobre o que
fazer na hora da crise? E você, o que faz diante da crise?
Pensou em morrer? Achou que seria contaminado por algum
vírus? Preparou-se financeiramente para esta hora? Várias
são as interrogações a serem feitas, não acha?
Provavelmente alguém deve ter-lhe dito: "Não perca a fé!"
Contudo outros serão usados pelo diabo para fazer você
desistir. Conforme comentado por Broadman, sobre a reação
de Eliabe: "Ele considerou Davi presunçoso ao tentar subir
acima do lugar que lhe cabia na vida. Davi alegou inocência,
perguntando, por sua parte, que mal havia em falar" - [1 Sm
17.28-29]. Temos que ter a certeza de que há um ser
indignado por você ter escolhido a santificação. O inferno
estava revoltado por Davi estar pronto para defender sua
nação. Não era qualquer nação, era a nação de Israel, uma
terra amada e protegida por Deus. Davi ignora a afronta de
seu irmão e faz o que era preciso fazer.

• 28. Aquelas poucas ovelhas no deserto. Deserto aqui
refere-se a terras não cercadas, próprias para o gado
pastar, em contraste com terras aráveis. Maldade.
Compare a raiva de Eliabe com o ódio que os irmãos de
José tinham por ele (Gn. 37). Aparentemente Eliabe não
tinha consciência de que Samuel ungira Davi para
substituir Saul, ou talvez ele interpretasse a unção como
significando que Davi ia ser servo de Samuel.
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2.3. Nas batalhas, não perca o foco.

Em momentos de crise e agitação, precisamos ser cautelosos
com conversas, informações e sugestões [Sl 1.1]. A postura
de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não
nos ocuparmos ou distrairmos com debates e discussões
que não acrescentarão em momentos difíceis [1 Sm 17.2930]. Que possamos entender que, muitas vezes, o nosso
sofrimento e enfraquecimento é por causa das pessoas
invejosas, que estão ao nosso lado nos desencorajando a
desistirmos de nossos sonhos.

•

I Sm 29 "Que fiz eu agora? " respondeu Davi. "Fiz
apenas uma pergunta! " 30 E ele se dirigiu a alguns
outros soldados, fazendo a mesma pergunta a vários
deles e recebendo a mesma resposta.
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3 - Vencendo gigantes

Perdemos muitas vezes a batalha por
focarmos os nossos olhares sobre as
circunstâncias, para os gigantes, as doenças,
as pandemias, a saúde, o desemprego, a
solidão, o abandono, etc. É nessa hora que
nos sentimos sem força para lutarmos.
Contudo, se na hora da crise tivermos
pessoas corajosas ao nosso lado, estes nos
motivarão a não desistirmos. O exército de
Israel estava acovardado diante do gigante.
No entanto, ao ver a cabeça do gigante na
mão do jovem Davi, acreditou que a vitória
era possível [1 Sm 17.50-52].
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COMENTÁRIOS EXTRAS
GOLIAS
1.

Seu Nome

Segundo alguns estudiosos, a palavra hebraica significa «exílio».
Porém, se o nome está relacionado a uma raiz árabe similar,
então significa «forte», «vigoroso». Golias foi um guerreiro gitita,
durante a epoca do reinado de Saul (século XI A.C.).
2.

Descendência

Apesar de Golias ser chamado de filisteu, parece que, racialmente, ele
era descendente dos amigos refains, uma conhecida raça de gigantes
da antiguidade, e dos quais apenas um remanescente
ainda sobrevivia nos dias de Saul. Alguns refains haviam-se refugiado
junto aos filisteus, aliando-se a eles. Os amonitas haviam dispersado
os refains (Deu. 2:19 ss).
3.

História Relatada

A passagem de Núm. 13:32,33 registra a história dos espias que. ao
voltarem, expuseram o seu relatório sobre os ocupantes da Palestina
e as possibilidades de conquista. Afirmaram eles que ali
havia «gigantes». Eram os filhos de Anaque; e, em confronto com eles,
os israelitas pareciam gafanhotos. No entanto, algumas décadas

depois, Josué foi capaz de extirpar totalmente os anequins das
montanhas e de Hebrom. Nenhum deles restou na terra de Israel,
embora ainda pudessem ser encontrados em Gate, uma das
principais cidades da Filístia. Asdode também acolheu alguns deles.
Ora, Golias era um gigante de Gate. Na qualidade de guerreiro filisteu,
ele entrou em choque com Saul e, por conseguinte, com Davi.
Arrogantemente, valendo-se de sua gigantesca estatura, Golias
desafiava qualquer israelita a um combate singular com ele. Mas seu
desafio não era aceito, dia após dia. Davi, que visitava a região onde
se realizaria a batalha entre israelitas e filisteus, a fim de levar
alimentos para seus irmãos, que faziam parte do exército israelita,
tomou conhecimento da situação. E então, em nome de Israel,
acabou aceitando o desafio lançado por Golias, na esperança de livrar
Israel de tão grave ameaça. Habilidoso com a funda, por causa de
seu trabalho como pastor de ovelhas, que precisava proteger seus
animais das feras do campo, ele rejeitou quaisquer outros
instrumentos de guerra. E, com uma pedrada certeira, na testa de
Golias, conseguiu abater por terra o gigante. Ato continuo, Davi
decepou a cabeça do gigante com a própria espada deste. Nas
Escrituras, a história é contada no capítulo dezessete de I Samuel.
4.

A Estatura de Golias
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COMENTÁRIOS EXTRAS
O trecho de I Samuel 17:4 informa-nos que Golias tinha seis côvados
e um palmo de altura. Isso significa que ele tinha 2,75 m de altura.
Alguns céticos têm duvidado disso. Porém, conheci pessoalmente um
lutador profissional que tinha 2,45 m. Portanto, mais trinta
centímetros e chegaríamos à estatura de Golias. De fato, alguns
esqueletos humanos têm sido encontrados até com 3,20 m de
altura. Os especialistas calculam, com base na envergadura desses
esqueletos, que tais homens pesariam entre quatrocentos e
quinhentos quilos. É interessante que esses esqueletos têm sido
encontrados precisamente na região do Oriente Próximo, onde
também viviam os anaquins e outras raças de gigantes da
antiguidade. A armadura de Golias (cota de malhas) pesava cerca de
57 kg, e a ponta de sua lança sete quilos (I Sam. 17:5,7). Depois de
sua morle, a princípio a sua espada foi guardada em Nobe, sob
jurisdição dos sacerdotes. Porém, o sacerdote Abimeleque entregou-a
a Davi, quando este fugia de Saul (I Sam. 21:9; 22:10).
5.

Problemas do Texto Bíblico

A passagem de II Samuel 21:19 atribui a morte de Golias a um certo
Elanã, mas, em I Crônicas 20:6 lemos que esse homem abateu Lami,
irmão de Golias. Alguns eruditos têm procurado solucionar
o problema, afirmando que o Golias envolvido nesse incidente foi
um gigante diferente, embora do mesmo nome; mas muitos

estudiosos não aceitam essa explicação. A maioria deles pensa que
houve um erro qualquer de cópia, o que parece uma explicação mais
provável do que aquela que supõe que Davi nunca matou gigante
nenhum, e que. somente postoriormonte, a fim de glorificá-lo (visto
ter-se tornado rei de Israel), o feito da morte de Golias foi atribuído a
ele. Ver o artigo separado sobre Elanã, segundo ponto, onde aparece
um sumário de explicações sobre esse problema.
6. As Lições Morais
O relato sobre Davi e Golias tem sido usado para ilustrar como uma
pessoa pode vencer, contando com a força do Senhor, quando seus
próprios recursos são fracos e inadequados. Uma outra lição é sobre
a coragem. Algumas vezes, é preciso coragem para defrontar e
vencer um inimigo ou uma situação adversa. A coragem é
aventureira, não desanimando diante de circunstâncias contrárias ou
de cálculos racionais. Outros relatos de grande coragem física são
aqueles de Jônatas, filho de Saul, o qual, sozinho, lutou contra toda
uma guarnição de Filisteus (I Sam. 14:6-15); de Moisés, que resistiu
a certo número de pastores ameaçadores (Êxo. 2:16-19); e de
Gideão, que se dispôs a enfrentar uma grande multidão, com apenas
trezentos homens (Jui. 7).
Champpling
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3.1. Davi tinha consciência da realidade.

Quando nos referimos a "gigantes", estamos usando uma
simbologia para ilustrar as adversidades que atravessamos
em nossas vidas. Como Davi, precisamos ter consciência da
realidade da situação. Coragem não significa enfrentar
cegamente os desafios. Fé não é sinônimo de ignorância .
Consciência, mas com fé e coragem, pois Deus é pelos Seus
[Rm 8.31]. Aliás, Golias é um desenho de Satanás, que nos
afronta todos os dias. Assim como Davi, precisamos ter
coragem e fé para encararmos os "gigantes" que surgem
para afrontar o exército do Deus vivo [1 Sm 17.45].
Aprendemos com Davi que a fé não dá ouvidos à covardia,
mas ouve a voz de Deus [Jr 1.8].

• I Sm 17.46 E saberá toda a terra que há Deus no Israel:
Cf. Ex 9.14-16; Dt 4.34-35; Jos 4.23-24; 2 Rss 8.59-60;
2 Rs 19.19.
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3.2. Davi venceu, pois teve atitude.

Davi é um exemplo notável de como devemos agir diante
dos gigantes que aparecem em nossa vida. Davi não ficou
olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho
de seu Deus [1 Sm 17.48]. Davi nos fez ver que quando
estamos com a nossa vida alicerçada no Senhor, nada nos
faz temer. Todas as crises, pandemias, guerras, serão
superadas diante das piores situações [Hc 3.17-18]. Sob
este prisma somos levados a termos a certeza de que Deus
é poderoso sobre qualquer gigante. Diante de qualquer
"gigante", tenha a certeza que existe esperança no caos para
aqueles que confiam no Senhor.

(1Sm 17:48 [ACF2007])
E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se
com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a
encontrar-se com o filisteu.
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3.3. Davi venceu porque confiou em Deus.

O exército de Israel estava temeroso diante da grave crise
que havia se instaurado. Não é difícil perceber que os
filisteus haviam selecionado Golias para lutar por eles, pois
era um homem extremamente violento, competente no
duelo, além da grande estatura [1 Sm 17.32]. Entretanto,
aquela batalha não era de Davi, mas, sim, do Senhor. Foi isto
o que Davi disse quando estava indo para a batalha diante
de Golias [1 Sm 17.46]. Laurence E. Porter: "Após se
recusar a usar a armadura com que não estava habituado,
ele escolheu cinco pedras lisas e tinha a sua atiradeira na
sua mão; o rapaz seguro de si lançou-se ao desafio, com sua
leveza e rapidez de movimento, contra o escárnio e orgulho
do filisteu, com a seguinte convicção: pois a batalha é do
Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos [1 Sm
17.39-47]".
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CONCLUSÃO
Dos menos pretenciosos aos
mais arrojados estudos a
respeito da vida de Davi, todos
concordam que o segredo para
ele derrotar os "gigantes" da
vida foi a confiança exclusiva
no Deus de Israel.
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