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O Foco Certo 
 

1 Samuel 17:45-47 

 
Introdução: no Salmo 131, Davi faz uma declaração reveladora a respeito do sucesso que 
ele conquistou na sua vida. Veja o que ele declara: “Senhor, não é soberbo o meu coração, nem 
altivo o meu olhar; não ando a procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais 
para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma; como a criança desmamada se 
aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança, assim é a minha alma para comigo”. 

 
Primeiro, Davi afirma que nunca procurou coisas grandes nem maravilhosas demais para ele, 
entretanto, Deus fez com que ele se tornasse uma pessoa de destaque. Depois, ele diz que fez 
a sua alma sossegar, confiando em Deus assim como uma criança desmamada se aquieta nos 
braços da mãe. A combinação dessas duas declarações mostra que Davi manteve o foco certo 
durante a sua vida e por isso foi tão exaltado por Deus diante dos homens.  

 
Quando deixamos Deus de lado e nos dedicamos a buscar a glória passageira desse mundo a 
nossa alma não terá sossego. Davi fez o inverso, não buscou coisas grandiosas, sossegou a sua 
alma, e Deus fez dele o rei de Israel. Tornou-se um homem admirado por todos e respeitado 
pelos seus inimigos, porque soube manter o foco certo durante a sua vida. Deus o fez 
prosperar (1 Cr 29:3, 4),  e Davi se tornou um homem rico, mesmo não focando essas coisas. 

 
Quando Davi aparece na história de Israel, bem no início da sua vida, no episódio em que ele 
vence o gigante Golias, podemos ver uma síntese daquilo que ele buscava. O texto mostra o 
foco da sua vida, aquilo que pautou a sua trajetória e que, certamente, fez com que ele se 
tornasse um homem bem-sucedido. Analisando sua conversa com o gigante filisteu, podemos 
citar três alvos que pontuaram a sua vida. 

 
1. Ele buscou a honra do nome de Deus – no verso 45, Davi diz que Golias afrontava o 

nome de Deus e que ele estava ali em nome do Senhor dos Exércitos com a convicção de que 
Deus lhe entregaria em suas mãos, pois aquela afronta não ficaria sem resposta. Davi tinha a 
compreensão de que antes de estar humilhando os soldados de Israel, Golias estava 
desonrando o nome de Deus. Quando ele decidiu enfrentar o gigante, a motivação do seu 
coração foi honrar a Deus dignificando o nome do Todo-Poderoso. 

 
Honrar a Deus diante dos homens foi um dos alvos de Davi. Vivemos num mundo onde muitas 
pessoas escarnecem das coisas de Deus. São verdadeiros Golias que debocham do caminho, 
zombam do povo de Deus, e fazem chacota dos valores que recebemos do Pai Celestial. Davi 
não se calou e nós também não podemos nos calar diante das afrontas do adversário. Não 
podemos esquecer que nós levamos o nome do Senhor sobre nós e que temos o compromisso 
de honrar o seu nome diante dos homens.  

 
2. Ele buscou fazer conhecido o nome de Deus – no verso 46, Davi apresenta o 

segundo alvo da sua vida. Ele diz que Deus lhe entregaria a cabeça de Golias e toda a terra 
ficaria sabendo que havia Deus em Israel. Isso é tremendo! Essa declaração mostra que Davi 
tinha o compromisso de fazer o nome de Deus conhecido. Ele não pensou em ficar famoso, em 
ser reconhecido como um grande guerreiro. É claro que, após esse episódio, Davi ficou famoso 
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e ganhou o respeito dado aos grandes guerreiros. Todavia, o foco foi fazer com que o nome do 
Deus de Israel fosse conhecido entre as nações. 
 
Esse também deve ser o nosso compromisso, fazer com que a nossa vida seja um “outdoor” 
que divulga o nome do nosso Deus. Nossas ações, as nossas obras, tudo o que fazemos, deve 
ter o objetivo de engrandecer e divulgar o nome do nosso Deus. Davi tinha certeza de que as 
nações saberiam que a sua vitória era fruto do poder de Deus na sua vida, por isso se dispôs a 
enfrentar o gigante Golias. 

 
3. Ele buscou fazer conhecido o poder de Deus – no verso 47, encontramos o terceiro 

alvo de Davi. Ele diz que o seu feito evidenciaria o poder de Deus, sua vitória sobre o gigante 
faria com que a fama do poder do Senhor corresse pelo mundo. Aquela multidão saberia que o 
Senhor salva não com espada nem com lança, mas pelo seu poder manifestado na vida dos 
homens.  

 
Deus espera isso de todos os seus filhos, que eles sejam canais por onde o seu poder possa 
fluir. A revelação do poder de Deus ao mundo se dá por intermédio das nossas vidas, por isso a 
nossa disponibilidade em ser usado por Ele é fundamental. Entretanto, não podemos nos 
esquecer de que somos apenas os instrumentos, o poder é dele, por isso a glória também deve 
ser dada a Ele.  

 
Conclusão: podemos ter alvos pessoais, não há nada de errado com isso. Todavia, nenhuma 
das nossas metas deve estar acima dos objetivos que Deus tem com a nossa existência. 
Lembre-se do exemplo de Davi que não priorizou a sua vida, mas foi exaltado pelo Deus Todo-
Poderoso recebendo dele aquilo que nem mesmo ele imaginava. 

 

 


