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Lutas por Fora, Temores por Dentro 
 

2 Coríntios 7:5 e 1 Samuel 17:4-11 
 

Introdução: existem desafios que parecem ser maiores que a nossa capacidade de acreditar 
que podemos vencê-los. A nossa alma fica impressionada com determinadas exigências da 
vida. Escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, no capítulo 7, verso 5, o apóstolo Paulo 
sintetiza isso numa única frase: “lutas por fora, temores por dentro”. Aquilo que estamos 
enfrentando no exterior reflete no nosso interior e temores tentam povoar a nossa alma. 

 
Um bom exemplo para esse tema foi o desafio do gigante Golias ao exército de Israel. Os 
israelitas ficaram paralisados pelo medo diante daquela provocação. A palavra medo vem do 
vocábulo grego fobos (fobia) que transmite a ideia de “desejo de fugir”. Quando o medo toma 
conta, quando não vencemos os temores da alma, acabamos por desperdiçar as oportunidades 
dadas por Deus.  

 
Partindo dessa linha de raciocínio, usando o episódio de Davi e Golias como base, veremos seis 
considerações sobre o medo: 

 
1. O medo rouba o poder de reação – o verso 24 diz que os soldados de Israel viam Golias e 

fugiam de diante dele, pois o temiam grandemente. Veja que eles eram afrontados e não 
conseguiam reagir às afrontas. Muitas pessoas diante dos problemas (os gigantes) acabam 
dominadas pelo medo e, assim, perdem o poder de reação. O medo tem um efeito paralisante, 
mesmo diante de uma vergonha muito grande, diante de uma afronta tremenda, elas são 
paralisadas pelo medo e não conseguem dar uma resposta à situação. 

 
2. O medo nos leva a engrandecer o problema – em segundo lugar, o medo nos leva a valorizar e 

engrandecer o nosso problema. Se olharmos com atenção, a própria descrição de Golias nos  
versos 5, 6, 7, mostra o quanto ele era respeitado como adversário. Golias era uma figura 
impressionante, o seu tamanho, a sua arrogância, a sua fama, tudo servia para sacramentá-lo 
com invencível. Pois é dessa forma que, em muitos casos, contemplamos os problemas que 
estão diante de nós. Olhamos para eles com uma certa admiração e praticamente declaramos 
que não há como vencê-los.  

 
Não queremos desconsiderar as nossas dificuldades, muito menos dizer que as lutas que 
enfrentamos são todas insignificantes. Todavia, o que devemos notar é que muitos, quando 
estão pressionados pelo medo, acabam louvando o problema como se não existisse nada mais 
grave do que a sua situação. Davi reverteu aquele quadro por que não se deixou impressionar 
pelo tamanho do adversário, mas contemplou a grandeza do seu Deus.  

 
3. O medo nos leva a inverter a fé – outro aspecto que deve ser salientado, é que o medo inverte 

a fé. Uma convicção errada se estabelece no coração daquele que está dominado pelo medo, 
ele passa a crer que nada vai mudar, que ele não pode, que ele não consegue, que é 
impossível. A inversão da fé é isso, é tornar-se negativo, e quando isso acontece passamos a 
ser reféns das nossas visões equivocadas. No exemplo de Israel nós vemos isso. Ninguém 
ousou enfrentar Golias pois o consenso geral era de que aquele gigante não poderia ser 
vencido por ninguém.  
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4. O medo desperdiça oportunidades – outro ponto interessante a ser destacado é que o medo 
faz com que desperdicemos oportunidades. O verso 25 mostra que a crise gerada por Golias 
proporcionou a oportunidade de um simples soldado se tornar genro do rei de Israel, além de 
se tornar rico e ver a sua descendência ficar livre de impostos. Nem a recompensa oferecida 
pelo rei Saul fez com que alguém ousasse enfrentar o gigante.  

 
O medo não permitiu que os soldados mudassem de vida. Quantas vezes nós desprezamos 
oportunidades falando para nós mesmos que não compensa arriscar. Muitos se acomodam na 
sua zona de conforto e não enfrentam os obstáculos por falta de coragem. Esses serão apenas 
expectadores da história, entretanto, Deus quer que eu e você escrevamos a história com atos 
de bravura e coragem.  

 
5. Não podemos ser dominados pelo medo – nos versos 42 ao 45, encontramos o diálogo de 

Davi com Golias. A Bíblia diz que o gigante o desprezou e o desacatou, porém Davi permaneceu 
firme na sua convicção de que venceria o combate. Aqui, encontramos um ponto decisivo nas 
lutas que travamos. Ninguém pode afirmar que a carne de Davi não se arrepiou diante do 
gigante, ou que não tenha sentido medo ao se aproximar do seu adversário. Com isso 
entendemos que a questão não é que não podemos ficar receosos, mas a questão 
fundamental é que não podemos ser dominados pelo medo. Uma coisa é sentir, outra coisa 
completamente diferente é ser dominado por um sentimento.. 

 
6. As maiores bênçãos se apresentam quando vencemos o medo – em último lugar, temos que 

ter a convicção de que quando enfrentamos as maiores batalhas, certamente conquistaremos 
as maiores bênçãos. Deus tinha uma nova vida para Davi,  Ele queria transformar um pastor de 
ovelhas em rei, porém, esse pastor tinha que vencer um gigante. A luta contra Golias era 
apenas um caminho de passagem para Davi. Da mesma forma, Deus coloca desafios diante de 
nós para que os vençamos e sejamos introduzidos num novo nível O problema será sempre 
uma oportunidade de crescimento, uma experiência que, uma vez vencida, elevará a nossa 
vida.  
 


