
Em todo o tempo devemos consultar a Deus, seguir os princípios bíblicos, 
ouvir a direção do Espírito, pois, esses são os caminhos da vitória cristã. 
 
Em tempos de crise não será diferente. Mais ainda: temos que buscar os 
exemplos do agir de Deus na vida de homens e mulheres que nele 
confiaram e deixaram suas marcas na Escritura Sagrada. 
 
No domingo passado aprendemos com o profeta Elias que tempo de crise 
é tempo de encontrar-se com Deus, hoje vamos aprender com o rei Davi. 

 
Tempo de Crise, é Tempo  

de Matar Gigantes 
 
 
Todo gigante nos mostra quem realmente somos: corajosos ou covardes. 
Temos como exemplo os espias de Israel. Os verdadeiros gigantes não 
eram as circunstâncias, mas a visão distorcida deles. 
 
Pessoas que alcançam posição elevada derrotam gigantes: Nenhuma 
pessoa jamais obteve grandes vitórias, sem que antes, em algum 
lugar, em algum tempo, tivesse que enfrentar grandes gigantes. 
 
Deus não quer nos fazer maiores que os nossos gigantes, o que Ele quer 
é mostrar a sua glória vencendo-os.  
 
Deus deseja mostrar a sua glória e não o seu poder. Poder é quando 
Golias vence a Davi, mas a glória é Davi vencer Golias. 
  
Diante do desafio, alguns tentam diminuir o tamanho do gigante. Não 
diminua os gigantes, apenas olhe para o tamanho de Deus. Nós sempre 
seremos pequenos, mas os gigantes nunca serão maiores que Deus. 
 
Gigantes frequentemente são os instrumentos que Deus usa para nos 
moldar a fim de alcançarmos maiores altitudes. 
 
O que pode ser um gigante na sua vida: 
1 – Pessoas 
2 – Hábitos pecaminosos 
3 – Circunstâncias difíceis 
4 – Opositores e críticos 
 
Quais as características de um destruidor de gigantes? 
 
01. Matadores de gigantes não começam assim; eles se tornam.  



 
1 Sm 17:14-24 - Os três filhos mais velhos de Jessé tinham seguido 
a Saul à guerra; eram os nomes de seus três filhos que foram à 
guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe, e o terceiro 
Samá: 
14 Davi era o mais moço; os três maiores seguiram a Saul, 
15 mas Davi ia e voltava de Saul, para apascentar as ovelhas de seu 
pai em Belem. 
16 Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde; e apresentou-se 
por quarenta dias. 
17 Disse então Jessé a Davi, seu filho: Toma agora para teus irmãos 
uma refa deste grão tostado e estes dez pães, e corre a levá-los ao 
arraial, a teus irmãos. 
18 Leva, também, estes dez queijos ao seu comandante de mil; e 
verás como passam teus irmãos, e trarás notícias deles. 
19 Ora, estavam Saul, e eles, e todos os homens de Israel no vale de 
Elá, pelejando contra os filisteus. 
20 Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas 
com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara; e 
chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de 
batalha e dava gritos de guerra. 
21 Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira 
contra fileira. 
22 E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que 
trouxera, correu às fileiras; e, chegando, perguntou a seus irmãos 
se estavam bem. 
23 Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército 
dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e 
falou conforme aquelas palavras; e Davi as ouviu. 
24 E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam, de 
diante dele, tomados de pavor. 

 
Primeiro Davi foi fiel no cumprimento de uma pequena tarefa. O exército, 
porém, foi infiel numa grande tarefa.  
 
Muitos líderes surgem no vácuo dos líderes que fracassam. 
 
02. Matadores de gigantes olham para a recompensa.  
 
1 Sm 17:25-27 - 25 Diziam os homens de Israel: Vistes aquele 
homem que subiu? pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, 
pois, que o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará a 
sua filha, e fará livre de impostos a casa de seu pai em Israel. 
26 Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, 
dizendo: Que se fará ao homem que matar a esse filisteu, e tirar a 



afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu, para 
afrontar os exércitos do Deus vivo? 
27 E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: Assim se fará ao 
homem que o matar. 
 
Davi viu primeiro o potencial, depois o problema. 
O exército viu primeiro o problema, depois o potencial. 
O exército viu Golias, mas Davi viu a Deus. 
 
03. Matadores de gigantes ignoram os críticos destrutivos.  
 
1 Sm 17:28-37 - Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu-o quando falava 
àqueles homens; pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: 
Por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas 
no deserto? Eu conheço a tua presunção, e a maldade do teu 
coração; pois desceste para ver a peleja. 
29 Respondeu Davi: Que fiz eu agora? porventura não há razão para 
isso? 
30 E virou-se dele para outro, e repetiu as suas perguntas; e o povo 
lhe respondeu como da primeira vez. 
31 Então, ouvidas as palavras que Davi falara, foram elas referidas a 
Saul, que mandou chamá-lo. 
32 E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por 
causa dele; teu servo irá, e pelejará contra este filisteu. 
33 Saul, porém, disse a Davi: Não poderás ir contra esse filisteu para 
pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra 
desde a sua mocidade. 
34 Então disse Davi a Saul: Teu servo apascentava as ovelhas de 
seu pai, e sempre que vinha um leão, ou um urso, e tomava um 
cordeiro do rebanho, 
35 eu saía após ele, e o matava, e lho arrancava da boca; 
levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada, e o feria e 
matava. 
36 O teu servo matava tanto ao leão como ao urso; e este 
incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os 
exércitos do Deus vivo. 
37 Disse mais Davi: O Senhor, que me livrou das garras do leão, e 
das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse 
Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. 
 
 
Para lidar com os críticos à semelhança de Davi, nós temos que fazer três 
coisas: 



 
a) Temos que passar pelos Eliabes – eles estão sobre nós na 
família. vs 28 - 30. 
- A crítica machuca quando vem de alguém que está acima de nós – 

Eliabe era o irmão mais velho. 
- A crítica machuca quando questiona nossas motivações – Eliabe 

achou que Davi era motivado pela presunção. 
- A crítica machuca quando é contínua – a palavra “agora” no v 29 – 

dá a entender que Eliabe estava sempre criticando Davi. 
- A crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem há 

muito tempo – Eliabe cresceu com Davi. Era seu irmão. 
 

b) Temos que passar pelos Saul’s – eles estão sobre nós 
posicionalmente. I Sm 17:31 – 33 

- Um crítico é aquele que aponta a imperfeição de outras pessoas, 
enquanto eles mesmos não estão dispostos a fazer nada. Saul achou que 
Davi era incapaz e despreparado. 

- Um crítico é aquele que desfaz de toda solução que você encontra. 
Toda pessoa que nunca matou um gigante irá lhe dizer que isso é 
impossível. 

 
c) Temos que passar pelos Golias – eles estão sobre nós em 
termos de habilidades. 1 Sm 17:42. 
- Golias desprezou Davi por causa da sua aparência. 
- Golias desprezou Davi por suas armas: madeira e pedras.  
- Golias desprezou Davi apenas com um olhar.  
 
- Deus, porém, nunca olha as aparências. 
- As armas do crente são espirituais e poderosas em Deus. 

 
04. Matadores de gigantes não se intimidam pelo desafio.  
 
1 Sm 17:32 - E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de 
ninguém por causa dele; teu servo irá, e pelejará contra este filisteu. 
 
Os gigantes têm habilidade de nos intimidar quando: 
 
- Nos desafiam com afrontas e ameaças. 
- Têm certa reputação de vencedores, mas... 
- Insistem constantemente em aparecer. 
- Nos derrotam psicologicamente. 
- Os que estão do nosso lado são tomados de pavor. 
- Tudo que fazemos é nos reunir e não enfrentar o gigante. 
- Os nossos líderes estão com medo do gigante. 
 



Por que Davi não ficou intimidado? 
- Porque Davi tinha um coração disposto a promover a honra de Deus. 
- Porque Davi tinha os seus olhos na recompensa. 
- Porque Davi tinha confiança em Deus e sabia quem ele era na força de 
Deus. 
- Porque Davi não olhou o tamanho do gigante, mas olhou para o grande 
poder de Deus. 
 
 
 
 
05. Matadores de gigantes são treinados nas vitórias do passado.  
 
1 Sm 17:34–37 - 34 Então disse Davi a Saul: Teu servo apascentava 
as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão, ou um urso, e 
tomava um cordeiro do rebanho, 
35 eu saía após ele, e o matava, e lho arrancava da boca; 
levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada, e o feria e 
matava. 
36 O teu servo matava tanto ao leão como ao urso; e este 
incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os 
exércitos do Deus vivo. 
37 Disse mais Davi: O Senhor, que me livrou das garras do leão, e 
das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse 
Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. 
 
Nós precisamos de vitórias, não para celebrar, mas para nos elevar. 
 
Davi venceu um leão e um urso – Ele era experimentado. Nossas armas 
não são carnais. Elas são poderosas em Deus. 
 
Davi tinha experiência da proteção e na fidelidade de Deus. O que Deus 
fez no passado é o mesmo que faz agora. É o Deus de hoje. 
 
Não siga o exemplo de Marta – Eu creio no Deus de ontem e no Deus de 
amanhã – eu só não creio no Deus de Hoje, do agora. 
 
06. Matadores de gigantes não lutam com armas alheias.  
 
1 Sm 17:38-40 - 38 E vestiu a Davi da sua própria armadura, pôs-lhe 
sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. 
39 Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, 
pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: Não 
posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou 
aquilo de sobre si. 



40 Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro cinco 
seixos lisos e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no 
surrão, e, tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. 
 
Em tempos de crise as pessoas incrédulas tentarão fazer com que você se 
torne igual a elas. Você nunca irá derrotar gigantes com armas carnais. 
Você nunca irá derrotar gigantes com armas alheias. 
 
Deus espera que saibamos usar aquilo que temos, pela fé unicamente 
nEle. 
 
07. Matadores de gigantes correm para a batalha.  
 
1 Sm 17:48 - 48 Quando o filisteu se levantou e veio chegando para 
se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, a 
encontrar-se com o filisteu. 
 
O primeiro passo para resolver qualquer problema é começar. 
Davi não andou para a linha da batalha, ele correu. 
 
Por que Davi selecionou cinco pedras? Resposta: se eu falhar nas 
primeiras tentativas, eu não vou desistir. Ainda que a batalha seja longa e 
renhida, a vitória é certa. 
 
08. Matadores de gigantes levam outros a um nível mais elevado.  
 
1 Sm 17:49-52 - E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma 
pedra e com a funda lha atirou, ferindo o filisteu na testa; a pedra se 
lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. 
50 Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com 
uma pedra; feriu-o e o matou; e não havia espada na mão de Davi. 
51 Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e, tomando a 
espada dele e tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela 
a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, 
fugiram. 
52 Então os homens de Israel e de Judá se levantaram gritando, e 
perseguiram os filisteus até a entrada de Gai e até as portas de 
Ecrom; e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até 
Gate e até Ecrom. 
 
Quando os soldados de Israel viram a coragem e a vitória de Davi, eles se 
animaram e se puseram a lutar com bravura. 
Bastou o povo ver um líder em posição de combate e disposto a vencer, 
para que um novo ânimo tomasse conta de todos. 
 



Você encoraja ou desestimula as pessoas à sua volta? 
 
Conclusão 
 
Davi venceu o gigante em nome do Senhor dos exércitos. Não lutou 
confiando em sua própria força. 1 Sm 17.45 -  Davi, porém, lhe 
respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo; 
mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos 
exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 
 
Depois da vitória, Davi dá toda glória a Deus. Davi declara que Deus é 
quem dá a vitória. Tudo vem de Deus e deve ser dedicado a Ele. A Ele 
toda glória – 1 Sm 17.47 -  e para que toda esta assembléia saiba que 
o Senhor salva, não com espada, nem com lança; pois do Senhor é 
a batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. 
 
Sua missão terá sempre um inimigo. A diferença entre a obscuridade e a 
significância é o inimigo que você precisa vencer.  
 
A glória de Davi foi Golias. 
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