
A repentina aglomeração de tropas 
dos Filisteus em Judá era prova 
suficiente de que se aproximava 
uma guerra. Logo que o rei Saul 
ouviu a informação, ordenou que 
o exército fosse deslocado para o 
Vale de Elá, onde os Israelitas e os 
Filisteus ficavam frente a frente, em 
montes opostos, e o vale no meio.

Enquanto os exércitos se 
dispunham em fileiras para a 
batalha, o poderoso defensor 
dos Filisteus, o gigante Golias de 
Gate, com mais de 3 metros de 
altura, apareceu pela primeira 
vez, e dirigiu-se a passos largos 
em direção ao acampamento dos 
Israelitas, com um escudeiro na 
frente. Golias tinha um capacete 
de bronze, uma armadura de 
cota de metal e proteções de 
latão nas pernas. Ele empunhava 

ameaçadoramente uma enorme 
espada do tamanho de metade de 
um eixo de tecelão.

— Será que vocês precisam mesmo 
de um exército inteiro para resolver 
esta questão? — disse para as 
fileiras de Israel, zombando. — 
Eu sou Filisteu e vocês não são 
os servos de Saul? Por que não 
escolhem entre vocês um homem 
para vir aqui e lutar contra mim 
em duelo? Se ele vencer e me 
matar, seremos seus súditos. Mas 
se eu vencer e o matar, vocês se 
renderão e nos servirão.

O desafio do guerreiro deixou 
o rei Saul e seus homens 
aterrorizados.

Havia quarenta dias que o 
grande guerreiro Golias fazia 

suas provocações. Ele saía 
de manhã e de tarde para 
provocar os Israelitas, mas não 
havia ninguém que aceitasse 
o desafio. Foi por essa ocasião 
que Davi, um jovem pastor, se 
pôs a caminho do acampamento 
para levar comida para os 
irmãos que estavam no exército. 
Quando Davi chegou perto do 
acampamento, os soldados 
haviam acabado de partir para 
assumir suas posições na frente 
de batalha. Então, deixando 
suas coisas com o oficial da 
bagagem, Davi correu para as 
fileiras para saudar os irmãos. 

Enquanto falava com eles, 
ouviu um burburinho vindo do 
acampamento dos inimigos.

Entre vivas e brados de guerra 
dos Filisteus, Golias voltou para 
insultar os Israelitas que, logo que 
o viram, começaram a correr do 
gigante que avançava na direção 
deles.

—Você viu? — perguntou um 
soldado assustado quando Davi 
inquiriu sobre Golias. — Ele é o 
homem mais alto que eu já vi. 
Imagino que tenha uns 3 metros 
de altura.
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— Não o chame de homem! 
— disse outro soldado que se 
apressava a sair da frente de 
batalha. — Ele não se compara 
a nós... ele é um gigante!

Os soldados discutiam 
nervosamente a recompensa 
que o rei Saul havia oferecido 
para o homem que matasse 
este inimigo de Israel, e 
questionavam se valia a pena o 
risco de enfrentar um gigante 
daqueles.

— Quem é esse filisteu adorador 
de ídolos para insultar e 
desafiar os exércitos do Deus 
vivo? — perguntou Davi. Ele 
ficou zangado ao ver o desânimo 
e o temor que havia tomado 
conta do exército dos Israelitas, 
e perguntava com insistência 

por que ninguém tinha aceitado 
o desafio.

Não demorou muito para 
alguns homens que estavam ali 
informarem ao rei de tudo o que 
Davi havia dito.

—Esse é o tipo de coragem 
que precisamos — disse ele. — 
Tragam-no aqui.

—Oh rei, não desfaleça o 
coração de ninguém por causa 
dele! — exclamou Davi quando 
compareceu diante do rei 
Saul — eu lutarei contra esse 
Filisteu.

—Você? — questionou o rei — 
Um jovenzinho como você não 
consegue derrotar um homem 
daqueles. Ele é um guerreiro 

experiente, além de ser bem 
mais alto que você!

—Quando eu apascentava 
as ovelhas do meu pai — 
respondeu Davi — apareceram 
um leão e um urso querendo 
tomar um cordeiro do rebanho. 
Eu corri atrás deles e tirei 
o cordeiro de suas bocas. E 
quando uma das feras se virou 
contra mim, eu a agarrei, feri e 
matei.

—Portanto, ó rei, o Senhor que 
me livrou da mão do leão e do 
urso, também me livrará da 
mão deste Filisteu!

O rei ficou impressionado ao ver 
a fé inabalável daquele jovem.

—Vá então, meu filho, e que o 

Senhor esteja com você — disse 
o rei.

Então o rei Saul insistiu que Davi 
vestisse sua túnica real. Colocou 
nele uma couraça, um capacete 
de bronze na cabeça e cingiu-o 
com sua espada. Davi nunca 
tinha vestido armadura na sua 
vida e, depois de um tempo, 
abanando a cabeça, disse:

— Não posso ir com isto, pois 
nunca o experimentei — e tirou 
a espada e a armadura.

—Ma... mas como você vai lutar 
contra Golias e se proteger dele? 
— indagou o rei.

—Lutarei contra ele com o meu 
cajado e funda — respondeu 
Davi.



Quando o rei Saul o liberou, 
Davi foi até um regato ali 
perto, escolheu cinco seixos 
e os colocou na sua bolsa de 
pastor. E, com a funda na mão, 
aproximou-se do lugar onde 
estava Golias.

Enquanto os soldados curiosos 
observavam em silêncio e 
admirados, Golias, vendo Davi 
sozinho vir do exército Israelita, 
começou a andar a passos 
largos em direção a ele.

—O povo de Israel está 
zombando de mim? — rugiu o 
gigante. Será que sou algum cão 
para você vir a mim com um 
pau?! Vem e darei a tua carne 
às aves e aos animais selvagens.

—Você vem a mim com espada, 
com lança e com escudo — 
respondeu Davi — porém eu 
venho a você em nome do Deus 
Todo-Poderoso, o Deus dos 
exércitos de Israel, a quem você 
afrontou.

—Hoje mesmo, o Senhor te 
entregará na minha mão... e 
o mundo saberá que há um 
Deus em Israel! E todos os que 
estão reunidos aqui saberão 
que não é pela espada nem pela 
lança que o Senhor salva, pois 
a guerra é do Senhor, e Ele 
entregará vocês nas nossas 
mãos!

Golias começou a avançar, 
segurando fortemente na 

mão sua enorme lança, e Davi 
correu ligeiro ao encontro 
dele. Então Davi tirou um 
seixo da bolsa, colocou-o na 
funda e a girou, atingindo o 
filisteu na testa. O guerreiro 
gigante parou, tropeçou 
e caiu de cara no chão. E 
os soldados das fileiras de 
Israel soltaram um brado 
ensurdecedor!

Davi correu para o Filisteu 
caído e matou Golias com a 
espada do próprio gigante. 

Naquele dia um jovem pastor 
triunfou sobre o poderoso 
defensor dos Filisteus com 
apenas sua fé, uma funda e 
um seixo.

Vendo a conquista corajosa 
de Davi, os soldados de Israel 
perseguiram os Filisteus 
até o seu país, e depois 
recolheram muito despojo 
do acampamento que os 
Filisteus haviam abandonado. 
A batalha tinha terminado e 
Israel estava salvo.

Veja “Heróis da Bíblia: Rei Davi” para mais sobre este 
fascinante personagem da Bíblia. 
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