
 

 
 
NOME: .............................................................................                                           Prof. Vitor Camargo                                                                                                                                                       

AULA 3 e 4 

DAVI E GOLIAS 
 
Entendendo o contexto 
 

1. A guerra entre Israelitas e Filisteus.  
 
- Os filisteus eram um povo vizinho de Israel que vivia em constante 
rivalidade com os hebreus.  
 
- Os filisteus se instalaram na terra de Canaã, junto ao mar 
Mediterrâneo, depois que tentaram invadir o Egito sem sucesso. 
Construíram cinco cidades principais: ______________, 
____________, _______________, _______________ e 
________________. Cada cidade independente e tinha um rei, mas, 
quando iam para a guerra, _________________________. 
 
- Durante muito tempo os filisteus foram o povo mais poderoso de 
Canaã, porque eram os únicos que sabiam ______________ 
__________________ (1 Samuel 13:19-20). Quando os hebreus 
conquistaram Canaã, não conseguiram expulsar os filisteus (Jz 1.19). 
 
- Quando o profeta Samuel ainda era jovem, os filisteus derrotaram 
os israelitas e levaram a _________________. Eles colocaram a arca 
no templo do seu deus Dagom mas a estátua de Dagom 
___________________ diante da arca(1 Samuel 5:1-4). Os filisteus 
foram atacados por uma praga de tumores, então decidiram 
________________ a arca da Aliança a Israel, junto com uma oferta. 
 

2. Golias 
 

- O nome Golias significa "___________________". Golias era um 
guerreiro famoso da cidade filisteia de Gate.  
 
- Sua altura era de "seis côvados e um palmo", aproximadamente 
___________. Ele é a pessoa mais alta de quem se tem registros nas 
escrituras. 
 
- Na batalha contra Davi, usava uma cota de malha de bronze que 
pesava 5000 ciclos (57 kg), carregava um grande escudo para proteção 
e uma lança, cuja ponta de ferro pesava 600 ciclos (6, kg).  
 
- Nessa parte da história já não existiam gigantes verdadeiros e sim seus descendentes de menor estatura, 
inclusive o próprio Golias não é apresentado como gigante e sim homem de grande estatura o que nos 
leva a crer que os judeus sabiam distinguir os antigos gigantes de estaturas provavelmente maiores (Gn 
6.4, Nm 13.22, 32, 33, Dt 2.10, 11, 20). 
 
  

VIDA DE DAVI  
 
 
 



3. O confronto 
 
- Quando os filisteus se juntaram para lutar contra os israelitas, os dois exércitos acamparam cada um em 
uma colina, com um vale entre eles. 
 
-Os filisteus enviaram seu campeão Golias para desafiar o campeão dos israelitas a um duelo (1 Sm17:8-
9). Saul e todo o exército ficou apavorado (1Samuel 17.11). 
 
-Golias desafiou o exército de Israel por ____________________ pela manhã e pela tarde. (1Sm 17.16) 
 
- Davi se dispõe a lutar contra Golias e enfrenta-lo a sua maneira com as suas armas. (1Samuel 17.34-
47) 
 
- Davi acerta o gigante com uma pedrada na testa, que ficou cravada, fazendo que Golias caísse de frente. 
Davi toma a espada do próprio Golias e corta a sua cabeça. (1Sm 17.48-51) 
 
 
Como vencer “Gigantes” - Princípios aprendidos 
 
1. _____________________________ 
“Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: "O que receberá o homem que matar esse 
filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus 
vivo? " 1 Samuel 17:26 
 
“...esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo.” 
1 Samuel 17:36 
 
2. ______________________________ 
E Davi disse ao filisteu: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra 
você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. (1 Samuel 
17:45) 
 
3. __________________________________________________________________________ 
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, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua 
boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. 
Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto 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 Samuel 17:34-37) 
 
4. _________________________________________________  
Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na 
cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E 
disse a Saul: "Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado". Assim 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 Samuel 17:38-40) 
 
5. ______________________ 
Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e 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 (1 Samuel 17:46) 
 
6. _______________________ 
Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha 
para enfrentá-lo. (1 Samuel 17:48) 
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TAREFA 
O gigante Golias pode representar grandes situações, desafios ou problemas que enfrentamos na vida; 
tanto física, emocional ou espiritual.  Escolha um grande desafio que enfrentou, ou está enfrentado, e tente 
descrever a aplicação dos 6 princípios aprendidos de como vencer gigantes nesse seu “Gigante”.  
Obs.: Se você escolheu um problema do passado, que não lidou com ele conforme os princípios 
ensinados, tente descrever como seria se os tivesse aplicado na época.  
 
GOLIAS: ___________________________________________________________________________ 
 
1.MOTIVAÇÃO: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
2. PERSPECTIVA CORRETA: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
3.CONSCIÊNCIA DO POTENCIAL: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
4. USAR AS ARMAS CORRETAS: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
5. FÉ:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
5. ENFRENTAR O INIMIGO:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO 
-Valor do teste desta matéria: 8,0 – (16 questões de múltipla escolha; tempo máximo 1hora; 0,5 ponto cada item)            
-Assistir todos os vídeos completos: 1,0 
-Preencher todas as apostilas e fazer todas as tarefas: 1,0 

 


