Didaquê
Anésio Rodrigues
Aula 10 - Davi e Golias

Revisão
Boa parte dos textos sagrados passaram a ser escritos durante a era dos reis. Eram
tradições orais que vinham de gerações passadas. Os compiladores foram muito
cuidadosos em reunir esses textos. Em alguns casos, conseguiram fazer ligações entre
essas histórias. Em outros não, mas deixaram para nós os relatos pois eram historias
preciosíssimas contendo muito ensinamento dentro delas.

1. A História da ascensão de Davi ao trono
A. A unção de Davi
a. 1 Samuel 16:1-13
b. Davi era filho de Jessé, o caçula de oito irmãos. Sendo assim, ocupava a função de
pastor dos rebanhos de seu pai
c. O profeta e sacerdote Samuel vai até Belém. Deus já tinha falado com Samuel que
o próximo rei viria dessa família. Quando ele vê Davi, o Senhor fala com Samuel.
d. 1 Samuel 16:12 (Almeida Revista e Atualizada)
Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa
aparência. Disse o SENHOR: Levanta-te e unge-o, pois este é ele.
e. É significativo que Saul tenha sido ungido com o uso de um vaso (1 Samuel 10:1),
mas Davi fora ungido com o uso de um chifre (1 Samuel 16:13).
B. Como Davi chegou ao palácio de Saul - primeira narrativa
a. 1 Samuel 16:14-23
b. Davi foi convidado para tocar lira para o Rei
c. O Rei pede a Jessé que deixasse Davi na sua corte para que, tocando Lira, para que
o aliviasse em sua esquizofrenia.
C. Como Davi chegou ao palácio de Saul - segunda narrativa
a. 1 Samuel 17:12-54
b. Davi vai levar comida para seus irmãos que estando no campo de batalha e deveria
também retornar com notícias deles para seu pai.
c. Chegando no campo de batalha começa a história de Davi e Golias.
d. Após essa vitória, Davi se torna o escudeiro do rei e o acompanha o rei na guerra
contra os filisteus e teve grande sucesso (1 Samuel 18:5-7)

2. Davi e Golias (1 Samuel 17:1-58)
A. O relevo da região
a. Entre a Região montanhosa e uma planície costeira ao longo do mar fica a região
conhecida como Sefelá.
b. Era uma região cheia de vales. Um desses vales é o Vale de Elah.
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B. Os Filisteus e sua estratégia para dominar Israel
a. Os Filisteus (povos do mar, vindos de Creta), queriam aumentar o seu domínio
sobre a região, pois perceberam que agora Israel estava se organizando como
nação.
b. Sua tática era invadir Israel no meio, assim, dividiriam os territórios da nação em
dois, o que seria mais fácil para passar a controlá-lo.
c. Saul era o rei naquele tempo. Ao saber da intenção dos Filisteus, convoca os seus
exércitos. Os Filisteus param em uma montanha de um dos lados do vale, e Israel
na outra montanha, do outro lado do vale.
d. Os dois exércitos estão sem ação, pois seria muito arriscado sair de onde estavam.
C. O Combate único
a. Algo comum naquele tempo é proposto: o combate único - apenas dois soldados.
b. Golias, um filisteu gigante.
c. Davi, um pequeno pastor de ovelhas.
d. Davi pega a pedra do riacho do Vale de Elá, coloca em sua funda, atira e acerta
bem entre os olhos do gigante que cai, talvez não morto ainda, mas inconsciente.
Davi então corre, pega a espada do gigante, corta sua cabeça, e diante disso os
Filisteus saem correndo.
D. As armas de Davi
a. Nas guerras antigas, os Guerreiros eram divididos em 3 tipos:
1. Cavalaria (Naquele tempo não havia em Israel)
2. Infantaria (Soldados para luta corpo a corpo, com espadas e lanças)
3. Artilharia (arqueiros e fundeiros)
b. Os fundeiros ou fundibulários (atiradores)
1. A funda não era um estilingue, era uma atiradeira, arma de guerra. Era uma
arma bem mais devastadora do que um estilingue.
c. As pedras do vale de Elá são de sulfato de bário (barita), com uma densidade bem
maior do que uma pedra comum (quase como o chumbo).
d. Juízes 20:16
Dentre todos esses soldados havia setecentos canhotos, muito hábeis,
e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar.
E. A batalha
a. Golias chamava Davi para ir para bem perto dele e lutar corpo a corpo.
b. Mas, Davi não tinha em mente enfrentar Golias corpo a corpo. Ele era um pastor,
não um guerreiro. Ele usava sua funda para espantar ou atacar leões ou lobos à
distância. Ele era experiente no usar da funda.
c. Claramente Davi não transparecia que estaria indo para um combate corpo a
corpo, ele nem espada estava levando. Por que Golias não reage a isto? É como se
ele estivesse alheio com o que estava acontecendo naquele dia.
d. 1 Samuel 17:43
Disse ele a Davi: “Por acaso sou um cão,
para que você venha contra mim com pedaços de pau?”
e. Por que plural “pedaços de pau” já que o texto diz que Davi só carregava um
cajado.?
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F. O gigantismo de Golias
a. Acromegalia, causada por um tumor benigno na hipófise (glândula pituitária), que
causa uma produção excessiva de hormônio do crescimento humano.
b. Por que Golias se movia tão devagar, e precisaria de um auxiliar para o levar ao
vale? Por que ele não conseguiria fazer isso sozinho.
G. Lições da história
a. Olhando do alto da montanha, os israelitas pensavam que Golias era um cara
invencível. O que eles não entendiam era que, a mesma causa de sua grande força
era também a causa de sua grande fraqueza!
b. Assim como Golias, tem gente que se acha tão grande, que não consegue enxergar.
Por que gigantes são derrotados? Porque eles não conseguem ver. São tão fortes e
tão poderosos, que não enxergam o óbvio em sua frente. Não percebem o mundo
que está ao seu redor. Gigantes não são tão poderosos quanto parecem!
c. Davi venceu mudou as regras. Ele não tinha a sua mente condicionada como os
outros israelitas e pegou Golias de surpresa.
d. Os soldados olhavam para o gigante, mas Davi olhava para Deus.
e. Os soldados ficaram lá, ouvindo Golias zombar deles. E isso foi condicionando a
mente deles a acreditar que seria impossível vencê-lo.
f. Por que para Davi aquilo não era impossível? É porque ele não sabia que era
impossível!
g. Uma batalha pode ser perdida dias antes de ser disputada: quando admitimos a
derrota, por acharmos que o inimigo que temos que enfrentar é um gigante, muito
maior do que nós.
h. O que tem tentado condicionar a sua mente? O que o seu gigante anda gritando
para você?
i. Lembre-se que estamos falando de algo que é fruto de um homem que tem uma
relação profunda com o seu Deus. Não é só positivismo.
j. Por isso, é importante conectar-se com Deus logo pela manhã.
k. Salmo 88:13
Já de manhã a minha oração chega à tua presença. (Nova Versão Internacional)
Todas as manhãs eu oro a ti (Nova Tradução na Linguagem de Hoje)
l. Se prepare para o seu dia, você nunca sabe quando aparecerá um gigante na sua
frente. Davi tinha ido lá não para derrotar Golias. Aliás, ele nem sabia que sequer
existisse esse tal de Golias! Ele foi levar lanche para os seus irmãos e ser um garoto
de recados e quando chegou lá: surpresa! Foi a sua chance de ir para a casa do Rei!
Foi a chance de sua vida!
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