
nome era Golias. Ele se
posicionou diante do
exército de Israel e
berrou: “Escolham um
homem para lutar
comigo. Se ele vencer,
nós seremos seus
escravos. Mas, se eu o
derrotar, vocês é que se
tornarão nossos
escravos tornarão que
serão nossos escravos!

Texto-base: 1 Samuel 17

Dia 4: o gigante 
Vem aí...

escravos!”. Uau, que homem assustador! Os
soldados israelitas ficaram com muito medo e
ninguém teve coragem de enfrentar Golias. Assim,
durante longos quarenta dias, o gigante
permaneceu em posição de combate, provocando e
insultando o povo de Deus. Bem, Davi era um jovem
pastor de ovelhas e o mais novo dentre os filhos de
Jessé. Um dia, seu pai o enviou até o acampamento
israelita para levar alguns pães a seus irmãos mais
velhos, que eram soldados do exército de Israel.
Chegando lá, ele ouviu as provocações de Golias e
ficou indignado! “Quem esse filisteu pensa que é
para desafiar o exército do Deus vivo?”. Cheio de
coragem e fé, Davi disse: “Na força do Senhor, eu
lutarei contra o gigante filisteu e ele será
derrotado!” Levando apenas seu cajado, sua funda
e cinco pedrinhas, Davi foi em direção ao exército
filisteu. Quando o viu, Golias riu com desprezo:
“Isso é o melhor que vocês tem?” Sem medo, Davi
disse ao gigante: “Você vem contra mim com
espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra
você em nome do Senhor dos Exércitos!” Então ele
pegou uma pedrinha, girou a sua funda e acertou
bem na testa do Golias, que caiu no chão de uma só
vez. Pois é, ninguém imaginou que uma criança
seria capaz de derrotar um gigante, mas a verdade é
que o único gigante desta história é o próprio Deus,
que através de seu servo Davi, guerreou e venceu!

^ ´
Os filisteus eram inimigos do povo de Deus, e
durante muitos anos, eles estiveram em guerra.
Certa vez, os filisteus reuniram todo o seu exército e
acamparam numa colina próxima ao território
israelita. Saul, o rei de Israel, reuniu suas tropas e se
posicionou do outro lado do vale. Eis que de
repente, do meio do exército filisteu, surge um
gigante de quase 3 metros de altura! Seu
nomeltura! surgiu um gigante de quase 3 metros de

A pandemia que assola
o planeta pode estar
tentando nos intimidar.
É possível que uma
sensação de pequenez
e insignificância esteja
sucomeçando a minar a nossa esperança! Quando o

pequeno Davi disse que lutaria contra o gigante
Golias, ninguém acreditou que ele poderia vencer
batalha aparentemente tão desigual! O pequeno
Davi, porém, sabia quem lutaria por ele e não teve
medo ou dúvida alguma de que sairia vitorioso.
Podemos aprender algo com nossos filhos nestes
dias. Aos olhos inocentes de uma criança, seus pais
são fortes, corajosos... invencíveis! Sim, eu e você
somos falhos e limitados, mas servimos a um Deus
grande, maior e mais poderoso do que qualquer
crise! Ele é quem luta por nós e nos capacita a
enfrentar os muitos “gigantes” que nos afrontam
nestes dias difíceis.
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Que a funda é uma das mais antigas
e primitivas armas feitas pelo
homem? Seu uso é registrado entre
os primitivos australianos e
diversos povos da antiguidade, tais como gregos
e hebreus.
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O gigante Davi
(Minha vida é uma viagem)
Minhas Guerras
(Gabriel Guedes)

O que você faria se um gigante e seu exército
chegassem na sua cidade, e por quarenta dias,
ficassem gritando bem alto, ameaçando levar todos
os seus amigos e familiares como escravos, caso
ninguém conseguisse vencê-lo? Isso de fato
aconteceu em Israel, e chamou a atenção de um
menino chamado Davi. O que será que aconteceu?

O que será que teria 
acontecido com Israel 

se Davi não tivesse tido
coragem de enfrentar 

o gigante Golias?



Versículo para 
memorizar

Seja forte e corajoso! Não tenha medo
nem desanime, pois o Senhor, seu
Deus, estará com você por onde você
andar. (Josué 1:9)

Enquanto Davi era um simples pastor de
ovelhas, alguns de seus irmãos mais velhos eram
soldados no exército de Israel. No entanto,
nenhum deles encarou o desafio de enfrentar
Golias. O que você acha que os irmãos de Davi e
os outros soldados pensaram quando ele disse
que lutaria contra o gigante?

Davi era bem menor e mais fraco que Golias,
mesmo assim ele derrotou o gigante. O que Davi
tinha de especial e que o ajudou a vencer a
batalha contra Golias?

Você já se sentiu pequeno diante de um
grande problema?

Onde o jovem Davi
encontrava força e
coragem para enfrentar
situações difíceis?

Assim como Davi, também precisamos ser corajosos
e nunca perder a fé. Podemos confiar no Senhor e
entregar toda a nossa vida em Suas mãos, pois o
nosso Deus é o Senhor dos Exércitos! Ele está sempre
ao nosso lado e nos ajudará nos momentos difíceis.
Em momento algum Davi duvidou do poder do
Senhor. Vamos orar a Deus e pedir por uma fé
inabalável assim como a de Davi?

“Querido Deus, te louvamos porque o Senhor é
maior que os nossos problemas. Pedimos que o
Senhor nos livre do mal e encha os nossos corações
de fé para enfrentar as lutas e os desafios de cada
dia. Nós cremos na Tua força e poder, e toda a
nossa esperança está em Ti. Cumpra em nós a Tua
vontade e usa-nos para a Tua glória. Em nome de
Jesus, amém.”

coragem; fé.

Você já viveu ou gostaria
de viver uma experiência como a de Davi
quando ele derrotou Golias? O que é preciso
fazer para vencer na força do Senhor?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Decifre e descubra: Davi precisou de 
muita  ___________ e ___________

para enfrentar o gigante Golias. 

O que o Espírito Santo
ministrou aos nossos
corações hoje? Vamos orar
juntos?!

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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