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Estamos estudando as 52 questões do Catecismo da Cidade Nova deste ano, porque é um ótimo resumo do que

acreditamos como cristãos. Vou ler a pergunta 22 agora e depois vamos ler a resposta juntos. 

Pergunta 22: Por que o Redentor deve ser
verdadeiramente humano?

Para que na natureza humana ele possa em nosso nome obedecer perfeitamente a toda a lei
e sofrer o castigo pelo pecado humano;

e também para que se compadeça de nossas fraquezas.

Introdução 

Jesus é nosso Salvador e Redentor. Ele se tornou um ser humano para nos salvar da escravidão do pecado. Para nos

ajudar a entender a vitória de Jesus, quero ver a famosa história de Davi e Golias. É uma longa história, então, por

favor, ouça enquanto eu a leio no capítulo 17 do livro de 1 Samuel. 

1 Samuel 17:1-11; 16, 26, 31-51 



1 Os filisteus então reuniram seu exército para a batalha e acamparam entre Socó, em Judá, e Azeca, em Efes-

Damim.

2 Saul respondeu reunindo suas tropas israelitas perto do vale de Elá. 

3 Assim, os filisteus e os israelitas se enfrentaram em colinas opostas, com o vale entre eles. 

4 Então Golias, um campeão filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel.  

Ele tinha mais de nove metros de altura!  

5 Ele usava um capacete de bronze, e sua cota de malha de bronze pesava 125 libras. 

6 Ele também usava uma armadura de bronze nas pernas e carregava um dardo de bronze no ombro. 

7 O cabo de sua lança era pesado e grosso como a viga de um tecelão, encimado por uma ponta de lança de ferro que

pesava 15 libras.  

Seu escudeiro caminhava à sua frente carregando um escudo.

8 Golias levantou-se e gritou um insulto para os israelitas.  

“Por que todos vocês estão vindo para lutar?” ele chamou.  

“Eu sou o campeão filisteu, mas vocês são apenas os servos de Saul.  

Escolha um homem para vir aqui e lutar comigo!  

9 Se ele me matar, seremos seus escravos.  

Mas se eu matá-lo, vocês serão nossos escravos! 

10 Eu desafio os exércitos de Israel hoje!  

Envie-me um homem que vai lutar comigo!” 

11 Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram apavorados e profundamente abalados. 

16 Durante quarenta dias, todas as manhãs e todas as tardes, o campeão filisteu pavoneou-se diante do exército

israelita.

26 Davi perguntou aos soldados que estavam ali perto: “O que um homem ganhará por matar esse filisteu e acabar

com seu desafio a Israel?  

Afinal, quem é esse filisteu pagão, que lhe é permitido desafiar os exércitos do Deus vivo?”

31 Então a pergunta de Davi foi relatada ao rei Saul, e o rei mandou chamá-lo. 

32 “Não se preocupe com esse filisteu”, disse Davi a Saul.  

“Eu vou lutar com ele!”  

33 “Não seja ridículo!” respondeu Saulo.  

“Não há como você lutar contra esse filisteu e possivelmente vencer!  

Você é apenas um menino, e ele é um homem de guerra desde a juventude.” 



34 Mas Davi persistiu.  

“Eu tenho cuidado das ovelhas e cabras do meu pai”, disse ele.  

“Quando um leão ou um urso vem roubar um cordeiro do rebanho, 

35 Vou atrás dele com uma clava e resgato o cordeiro de sua boca.  

Se o animal se virar contra mim, eu o pego pela mandíbula e o golpeio até a morte. 

36 Fiz isso com leões e ursos, e farei isso também com este filisteu pagão, pois ele desafiou os exércitos do Deus

vivo!

37 O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará deste filisteu!”  

Saul finalmente consentiu. “Tudo bem, vá em frente”, disse ele.  

“E que o Senhor esteja com você!”  

38 Então Saul deu a Davi sua própria armadura: um capacete de bronze e uma cota de malha. 

39 Davi a vestiu, amarrou a espada sobre ela e deu um ou dois passos para ver como era, pois nunca havia usado

essas coisas antes.  

“Eu não posso ir com isso”, ele protestou para Saul.  

“Eu não estou acostumado com eles.” Então David os tirou novamente.

40 Ele pegou cinco pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor.  

Então, armado apenas com seu cajado de pastor e funda, ele começou a atravessar o vale para lutar contra o

filisteu.

41 Golias caminhou na direção de Davi com seu escudeiro à sua frente, 

42 zombando desse garoto de rosto corado. 

43 “Eu sou um cachorro”, ele rugiu para David, “para que você venha até mim com uma vara?” E ele amaldiçoou

Davi pelos nomes de seus deuses.

44 “Venha aqui, e eu darei sua carne às aves e aos animais selvagens!” Golias gritou. 

45 Davi respondeu ao filisteu: “Você vem a mim com espada, lança e dardo.  

Mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos do Céu, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você

desafiou.

46 Hoje o Senhor o vencerá, e eu o matarei e cortarei sua cabeça.  

E então entregarei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo inteiro saberá que há

um Deus em Israel!

47 E todos aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e lança.  

Esta é a batalha do Senhor, e ele nos dará você!”  

48 Enquanto Golias se aproximava para atacar, Davi correu ao seu encontro. 



49 Enfiando a mão na bolsa de pastor e tirando uma pedra, atirou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa.  

A pedra afundou e Golias tropeçou e caiu de bruços no chão.  

50 Assim, Davi triunfou sobre o filisteu apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. 

51 Então Davi correu e puxou a espada de Golias da bainha.  

David usou isso para matá-lo e cortar sua cabeça.  

Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, eles se viraram e correram. 

Juntos, lemos Isaías 40:8:

“A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.”

Vamos orar juntos. 

Pai do céu, viemos a você porque você é a fonte da vida e da verdade. Jesus, nós te adoramos porque você é cheio de

misericórdia e amor. Espírito Santo, por favor, abra nossos corações e mentes para serem transformados pela palavra

de Deus. Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade. 

Dividi esta mensagem em duas partes. 

Parte A. O que David fez e o que significou. 

Parte B. O que Cristo fez e o que isso significa para nós. 

Parte A. O que David fez e o que significou

Vou esboçar esses eventos assim: O homem, inimigo, problema, vitória. 

1. O homem. 

David é o filho mais novo de sua família. Esse é um padrão na Bíblia. Deus frequentemente escolhe o filho mais

novo em vez do filho mais velho ou mais forte. Pense em José, por exemplo. José era o mais novo, mas Deus usou

José para salvar sua família e todos no Egito. José e Davi são ambos jovens inteligentes e corajosos, e confiam no

Senhor. A confiança de Davi em Deus é seu valor mais importante, como veremos. 



2. O inimigo. 

Golias é um filisteu, inimigo de Israel. Os filisteus não são o mesmo povo que os palestinos hoje. E Israel no Antigo

Testamento não é o mesmo que Israel hoje. Eles têm o mesmo nome, mas não são iguais. 

Golias é um homem enorme, arrogante e aterrorizante. Golias insulta Davi e o rei Saul e o exército israelita. Golias

também é inimigo do próprio Deus. Golias amaldiçoa Davi em nome de Dagon, o principal deus filisteu. 

Dagon e Deus estão em competição nesta história. Um deus falso e o único Deus verdadeiro são representados por

um campeão. Os campeões afirmam que seu deus vencerá. Dois homens humanos estão lutando. Mas Davi diz no

versículo 27: “a batalha é do Senhor”. 

3. O problema. 

David parece estar enfrentando probabilidades impossíveis. O problema aparente é que ninguém pode vencer Golias.

Isso é óbvio pela descrição detalhada do tamanho e das armas de Golias. Por 40 dias todo o exército israelita ficou

paralisado pelo medo de Golias. O rei Saul não tinha fé em Davi. 

Veja o versículo 33. 

33 “Não seja ridículo!” respondeu Saulo.  

“Não há como você lutar contra esse filisteu e possivelmente vencer!  

Você é apenas um menino, e ele é um homem de guerra desde a juventude.” 

E Golias certamente não acreditava que Davi pudesse fazer isso. Golias diz isso no versículo 43-44: 

43 “Eu sou um cachorro”, ele rugiu para David, “para que você venha até mim com uma vara?”  

E ele amaldiçoou Davi pelos nomes de seus deuses.  

44 “Venha aqui, e eu darei sua carne às aves e aos animais selvagens!” Golias gritou. 

Ninguém acredita em Davi. Esse é o verdadeiro problema aqui? Se esse é o problema, então talvez a solução seja

David precisar acreditar em si mesmo. Essa seria a versão cinematográfica da história da Disney, certo? O próprio

Walt Disney disse: “Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade, se tivermos a coragem de persegui-los”. 

Nós gostamos de acreditar nisso. Queremos ser o herói! Você acha que David é um herói da Disney, que “seguiu seu

coração” e “foi fiel a si mesmo”? A lição da história é que Davi “perseguiu seus sonhos” e encontrou “dentro de si

mesmo” a coragem de vencer? 

Não, David não é um herói porque acredita em si mesmo. Davi acredita em Seu Deus. Essa é a fonte de sua vitória. 



4. A vitória. 

A confiança em Deus é a fonte da força de Davi. Ele diz no versículo 37: 

37 “O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará deste filisteu!” 

Esta é a primeira coisa que quero que você se lembre: A solução para o problema de Golias não é a coragem de Davi,

mas a fé de Davi. É por isso que Davi não usa a armadura de Saul, nem usa suas armas. A história enfatiza a fraqueza

e vulnerabilidade de David. Deus providenciou para que o filho mais novo de Jessé enfrentasse um tanque humano

como Golias. 

A mensagem desta história é a mesma mensagem que encontramos em Filipenses 4:13. “Tudo posso em Cristo, que

me fortalece”. 

Fé não é força, meus amigos. Fé é fraqueza, agarrando-se à força. O oposto da fé não é a descrença. O oposto da fé é

a autoconfiança. A fé é a sua fraqueza, agarrando-se à força de Deus. Davi está ciente de sua fraqueza, então ele

depende de Deus para a vitória. 

Veja o versículo 48. 

48 ”À medida que Golias se aproximava para atacar, Davi correu rapidamente para encontrá-lo.” 

Davi tem grande confiança na capacidade de Deus de protegê-lo. É por isso que David corre perigo. A batalha é

rápida. Quase parece fácil, como as paredes de Jericó caindo em um momento. Depois que Golias cai, Davi usa a

própria espada de Golias para cortar sua cabeça. Tenho certeza de que todos no exército de Israel estavam gritando e

comemorando o que Davi havia feito. 

Mas foi a vitória de Deus. David nunca leva crédito. Davi disse nos versículos 45-47: 

“Você vem a mim com espada, lança e dardo.  

Mas eu venho a você em nome do Senhor dos exércitos do céu - o Deus dos exércitos de Israel, a quem você

desafiou.

46 Hoje o Senhor o vencerá, e eu o matarei e cortarei sua cabeça... 

47 E todos aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e lança.  

Esta é a batalha do Senhor, e ele nos dará você!”  

Lembre-se amigos: “Esta é a batalha do Senhor.” Você já tentou quebrar um mau hábito? Parar de fazer algo que você



sabe que não deveria fazer? Às vezes as pessoas vão dizer algo assim: “Oh, esse vício é o seu Golias! Você precisa

ser forte e corajoso. Seja como David, e então você vencerá aquele gigante!” 

Por que isso é inútil? Porque nosso pecado é um problema muito maior do que Golias. Meu pecado é grande demais

para eu derrotar sozinho. Meu coração gosta de pecar - esse é o meu verdadeiro problema. Meu problema não é um

gigante parado ali do outro lado do vale. Meu problema está aqui, no meu coração. Se “ser como Davi” é minha

única esperança de vitória sobre os desafios da minha vida, estou em apuros. Não vai funcionar como um filme da

Disney, eu prometo. 

O moralismo e o legalismo lhe dizem o que fazer, mas não lhe dão poder para fazê-lo. É por isso que o moralismo e o

legalismo sempre fazem você se sentir sem esperança e derrotado. O moralismo e o legalismo dizem para você

depender de si mesmo para resolver seus problemas. Portanto, você só pode se culpar quando falha. E é exatamente

onde Satanás quer que você esteja. Satanás quer que você se sinta sozinho, derrotado, sem Deus, sem esperança.

Meus amigos, há uma maneira muito melhor. O evangelho oferece esperança, vitória e nova vida. 

1 João 5:12 diz isso. “Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida”. 

Parte B. O que Cristo fez e o que isso significa para nós

A vitória em sua vida acontece quando Cristo faz por você o que você não pode fazer por si mesmo. A vitória é

encontrada quando você chega a Deus desarmado, sem confiança em si mesmo. Você encontra a vitória quando se

entrega a Jesus. Somente Jesus pode derrotar o inimigo dentro do seu coração e do meu. 

A história de Davi e Golias é, em última análise, sobre Jesus. A Bíblia inteira é sobre Jesus. Se quisermos entender

corretamente o Antigo Testamento, devemos fazer a pergunta: “como essa passagem me aponta para Jesus?” 

David estava lutando como um campeão, um representante de seu povo. A vitória ou derrota de Davi afetou a todos,

mesmo que não lutassem. Se Davi perdesse, todo o exército perderia. Os israelitas se tornariam escravos dos filisteus. 

Da mesma forma, Adão era um representante de todos os seres humanos. Quando Adão enfrentou o pecado e a

morte, ele perdeu. A derrota de Adam tornou-se a nossa derrota. O pecado e a morte foram transferidos para todos os

seus descendentes. É por isso que nascemos com o pecado original. 



Romanos 5:12 diz: “por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte”. 

Felizmente, Jesus consertou o que Adão quebrou. Jesus também foi para a batalha como nosso representante. Jesus é

filho de Adão e filho de Davi. Jesus lutou contra Satanás, que é o campeão do mal e do pecado. Jesus lutou contra a

morte e o mal em nosso lugar, e Jesus venceu. 

Ouça o que Paulo disse em Romanos 5:18. 

“18 O único pecado de Adão traz condenação para todos.  

Mas o único ato de justiça de Cristo traz um relacionamento correto com Deus e uma nova vida para todos. 

19 Porque uma pessoa desobedeceu a Deus, muitos se tornaram pecadores.  

Mas porque uma outra pessoa obedeceu a Deus, muitos serão feitos justos.” 

O evangelho é uma Boa Nova porque nos diz que Jesus é aquele que mata o gigante que é forte demais para nós!

Dizer-me para “ser como David” não é uma Boa Nova. Se eu confiar em meus dons, habilidade e força, então estou

em apuros. 

Não somos os heróis de nossas histórias. Todos nós queremos ser super-heróis, eu sei. Mas ouçam meus amigos,

vocês não são o Batman. Você é Robin! Você não é Luke Skywalker ou Princesa Leia. Você é um Ewok! 

Precisamos reconhecer nossa fraqueza e deixar Jesus ser o herói. Essa é a lição que eu quero que você se lembre.

David pode ser um bom exemplo para nós se lembrarmos que David é um herói falho. Davi precisava de um

Salvador assim como nós. 

Davi do Salmo 51 é aquele que devemos seguir como exemplo. Ouvimos ler antes. Estas são as palavras de um herói

bíblico, não de um super-herói de quadrinhos. Ouça o Salmo 51:10-12. 

“10 Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova em mim um espírito leal. 

11 Não me expulses da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. 

12 Devolve-me a alegria da tua salvação e torna-me disposto a obedecer-te”. 

Esse é o tipo de humildade e dependência que Deus valoriza. Até o próprio Jesus era humilde e dependente. Ouça o

que Jesus disse em João 5:30. “Não posso fazer nada sozinho... não busco minha vontade, mas a vontade daquele que

me enviou.” 



David também sabia que não podia fazer nada sozinho. Davi dependia de Deus para ser o herói. Ao ler a história de

Davi e Golias, resista à tentação de se imaginar no lugar de Davi. Se estamos em algum lugar nesta história, você e

eu somos na verdade os soldados assistindo a batalha. 

Imagine-se lá no exército. Você ficou paralisado de medo por 40 dias. Você assistiu impotente enquanto David lutava

a batalha que você nunca poderia vencer. Agora imagine-se em Jerusalém no dia em que Jesus morreu. Você vê Jesus

carregar a cruz e nossos pecados pelas ruas. Você fica impotente com os discípulos e vê Jesus morrer na cruz. 

Jesus foi para a batalha como nosso representante, assim como Davi fez. Jesus lutou contra Satanás, o pecado, a

morte e o mal. Foram os nossos pecados que foram enterrados na terra com Jesus. Portanto, sua ressurreição trouxe

nossa liberdade, nossa vitória, nosso perdão e uma nova vida para nós. 

Você acredita nisso? Você tem confiado em Jesus para ser seu representante? Você vai deixá-lo ganhar a vitória sobre

o pecado que você nunca pode ganhar? Jesus sabia que nosso problema com o pecado era grande demais para nós

resolvermos. É por isso que Jesus deu um passo à frente, para lutar contra nosso inimigo. 

Jesus lutou para nos libertar do cativeiro de Satanás. Jesus pode libertá-lo de seu próprio pecado e torná-lo Seu

seguidor. Estamos agora cativos ao som de Sua voz, com o Espírito Santo vivo em nossos corações. 

Todos os domingos seus seguidores se reúnem aqui para celebrar Sua ressurreição e vitória! Somos como um país

inteiro dançando nas ruas, como se tivessem vencido a Copa do Mundo. Mas eles só assistiram ao jogo. Dançamos e

cantamos para celebrar a vitória de Jesus, que é nosso verdadeiro herói. 

Todos nós vamos deixar esta igreja esta noite, para enfrentar nossas próprias batalhas esta semana. Mas não os

enfrentamos sozinhos. Saímos da igreja com confiança em nosso Deus. Podemos nos sentir fracos e desamparados

esta semana, mas nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sem esperança. Porque “esta é a batalha do Senhor” e ele

conquistou a vitória para nós. 

Vamos orar juntos agora. 

Jesus, obrigado. Não temos o tipo de coragem e confiança que Davi tinha. Obrigado por nos mostrar que a confiança

de Davi estava no Senhor e não em si mesmo. Obrigado por nos lembrar que o poder de Deus trabalhou através da

fraqueza e fé de Davi. Espírito Santo, por favor, ajude-nos a confiar na força de Jesus. Porque “tudo posso em Cristo,

que me fortalece”. Oramos no poderoso nome de Jesus, nosso herói e Salvador. Agora, Deus, pelo sangue da aliança

eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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