
ANTES DE ENFRENTAR GIGANTES 

“Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra; sem espada na mão, 

derrubou o filisteu e o matou”. 1 Samuel 17:50. 

A história de Davi e Golias é, sem sombra de dúvida, umas das mais conhecidas. Desde 

criança ouvimos a incrível façanha de um jovem que enfrentou um gigante guerreiro apenas com uma 

funda (estilingue) e uma pedra. Davi chega ao campo de batalha no momento em que o temível e 

“invencível” - aos olhos dos soldados de Israel - gigante filisteu Golias os desafiava. E Davi observou 

quando: “Golias parou e gritou às tropas de Israel: “Por que vocês estão se posicionando para a 

batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. 

Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos; todavia, se eu o vencer e o puser fora de 

combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão”. E acrescentou: “Eu desafio hoje as tropas de 

Israel! Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo”.  Mas, ao ouvirem as palavras do filisteu, 

Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. (1 Sm 17. 8:11). Nesse contexto, Davi vai ao 

rei Saul e se oferece para enfrentar o gigante Golias. 

Mas, pouco se fala – ou se ensina - sobre algumas características que Davi possuía antes 

de ter se oferecido para enfrentar aquele temível gigante. 

Dedicação e habilidade. Davi, além de ser pastor de ovelhas, era exímio tocador de 

harpa. Essas referências foram levadas ao rei Saul quando este procurava alguém para lhe apaziguar:  

“E Saul respondeu aos que o serviam: “Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui”. Um 

dos oficiais respondeu: “Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro 

valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele”. Então Saul mandou mensageiros 

a Jessé com a seguinte mensagem: “Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas”. (...) Sempre 

que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul 

sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. (1 Sm 16. 17:22) 

Trabalho e obediência. Davi, além de trabalhador e obediente, era responsável. Quando 

seu pai lhe ordena que fosse levar comida aos seus irmãos que se encontravam no campo de batalha, 

providenciou alguém para cuidar das ovelhas. Não usou o seu trabalho de pastor de ovelhas ou sua 

pouca idade como desculpas para não ir a um campo de guerra. Sua obediência ao pai, aliada à sua 

perspicácia permitiram aproveitar aquele momento que mudaria a história e o curso daquela batalha: 

“Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, 

Abinadabe, o segundo, e Samá, o terceiro.  Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul, mas 

Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apascentar as ovelhas de seu pai, em Belém. (...). 

Nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: “Pegue uma arroba de grãos tostados e dez pães e leve-os 

depressa a seus irmãos no acampamento.  (...). Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma 

garantia de que estão bem.  (...) Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro 

pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora 

em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate.  Israel e os 

filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido 

com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus 

irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu 

desafio habitual; e Davi o ouviu. (1 Sm 17. 13:23) 

Humildade. A despeito de prestar serviços ao rei Saul, Davi conciliava sua rotina de 

continuar cuidando das ovelhas do seu pai. Não usou essas prerrogativas para se eximir do árduo 

trabalho de pastoreá-las. Não se ensoberbeceu e nem se empolgou por, também, servir diante do rei 

Saul.  Ao contrário, soube dosar e conciliar as várias atividades. (1 Sm 17.14:15 e 1 Sm 16. 18:22) 

Treinamento. Quando Davi se depara com o gigante Golias ele não se assusta porque 

houvera matado outros inimigos das ovelhas de seu pai: leões e ursos. Para Davi, Golias seria mais 

um predador que ele teria condições de enfrentar: “Davi, entretanto, disse a Saul: “Teu servo toma 



conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu 

vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego 

pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso; esse filisteu 

incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou 

das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu”. (1 Sm 17. 34:37).  

Sabedoria e prudência. Davi rejeitou toda proteção humana e a armadura que não estava 

acostumado a usar. Usou aquelas com as quais tinha familiaridade e tinha treinado. Não era a primeira 

vez que ele usava pedras para derrotar um inimigo. Porém, de forma precavida escolheu no riacho 5 

pedras lisas (uma pedra só poderia falhar): “Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe 

uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e 

tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: “Não consigo andar com isto, 

pois não estou acostumado”. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no 

riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua atiradeira 

na mão, aproximou-se do filisteu”.  (1 Sm 17. 38:40) 

Confiança e segurança. Pouca gente sabia disso, mas Davi conhecia sua história. Não 

se deixou abater pelas críticas que recebera de soldados que se julgavam mais experientes, a começar 

pelo seu irmão mais velho que o subjugava e, ainda, desdenhava do seu trabalho de pastor de ovelhas: 

“Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com 

ele e perguntou: “Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? 

Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau; você veio só para ver a batalha”. E disse Davi: 

“O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar?”  (1 Sm 17. 28:29) 

Coragem. Davi também não se intimidou ante as ameaças do “preparado e capacitado” 

gigante Golias. Este via apenas um franzino jovem ruivo desafiá-lo com um pedaço de pau (cajado), 

um alforje e um estilingue na mão.  Equipamentos nada ortodoxos para enfrentar o líder de um 

exército inimigo. Razão pela qual Golias debochava: “Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à 

frente, vinha se aproximando de Davi.  Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo 

e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: “Por acaso sou um cão, para que você 

venha contra mim com pedaços de pau?” E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e 

disse: “Venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo!” (1 Sm 17. 41:44). 

Desta feita a luta de Davi era muito mais desafiadora. Não eram as ovelhas de seu pai que estavam 

sendo ameaçadas e careciam de sua defesa; mas, o desafio era pelo Deus de Israel que o gigante 

Golias acabara de afrontar. Naquele contexto, Davi se viu preparado, em nome de Deus, para 

enfrentar mais um inimigo: “Davi, porém, disse ao filisteu: “Você vem contra mim com espada, com 

lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos 

de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e 

cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais 

selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.  Todos os que estão aqui saberão que não é 

por espada ou por lança que o Senhor concede vitória; pois a batalha é do Senhor, e ele entregará 

todos vocês em nossas mãos”. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para 

a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira 

e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no 

chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra; sem espada na mão, derrubou o 

filisteu e o matou”. (1 Sm 17. 45:50) 

Muitas vezes nos sentimos “franzinos”, quer diante dos pequenos problemas, quer de 

grandes gigantes; mas, com as armas que Deus coloca à nossa disposição podemos enfrentá-los.  

Importante que tenhamos mais de uma pedra no alforje, mesmo que venhamos a precisar apenas de 

uma. 
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