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A Fé Gigante de David

Porque é que David não teve 
medo de Golias?
 
Para si o Senhor tem sido o Deus 
de Saul e do exército de Israel, 
ou o Deus de David?
 
Como tem sido a sua postura 
diante dos problemas aparente-
mente sem solução? 
 
O que falta na sua vida para que 
a sua fé seja gigante, como a fé 
de David?

Pastor Rui Sabino

Passagem base: I Samuel 17
Versículo chave: I Samuel 17:45

Numa das muitas batalhas entre Israel e os filisteus, o 
povo foi surpreendido por uma proposta de combate 
“envenenada”. O gigante Golias pedia um soldado para 
combater consigo e decidir assim a guerra. O problema 
para Israel era que Golias tinha cerca de 2.90 m de altu-
ra, era muito bem armado e aparentemente invencível. 
Durante 40 dias, duas vezes por dia, Golias desafiou e 
humilhou Israel e o Deus de Israel.
Ao chegar ao cenário de guerra para ver se os irmãos 
estavam bem, David foi confrontado com a afronta de 
Golias e ficou extremamente indignado!
David, para espanto dos irmãos, do rei e de todo o povo, 
não teve qualquer receio de Golias. O problema para 
David era a humilhação que estava a ser feita a Israel e ao seu Deus. A postura de David fez um 
contraste com a do povo de Israel.
Para David, Deus era o verdadeiro Adonai, o Senhor que suportava a sua vida, que fazia das 
suas fraquezas forças e que lhe dava vitória mesmo em circunstâncias impossíveis, como quan-
do enfrentou um leão e um urso.  
Para o exército e para Saul, Deus era o Senhor das histórias antigas, dos milagres do passado, 
mas não fazia parte do dia-a-dia.
David não hesitou em combater Golias e derrubou-o no campo de batalha com uma única 
pedra lançada pela sua funda.
David não teve medo de Golias, porque confiava no poder de Deus. 
A história deste combate célebre ensina-nos que, perante as dificuldades da vida, devemos 
olhar para o poder do Deus omnipotente a quem adoramos e confiar Nele sempre.

IBQ em Missão 
Chamo-me Jucilene Dias, tenho 52 anos, sou casada e tenho duas filhas. Trabalho como Mer-
chandising numa empresa de comercialização de eletrodomésticos. Deus tem-me permitido, 
através do meu trabalho, expressar o Seu amor e partilhar a fé junto das minhas colegas de 
trabalho. Todos sabem que sou cristã. Já há algum tempo o Senhor mostrou-me que eu poderia 
ser usada para ajudar muitas pessoas a conseguirem um emprego. Tenho sido usada por Deus 
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Pela bondade e o consolo do Senhor. 

Pela Sua Igreja, que permanece viva em todo o mundo.

Pelas decisões no que diz respeito ao Culto na nossa Igreja. 

Pelo Seminário, que mantém 48 alunos e 18 professores em aulas online. Que o Espíri-
to faça florescer cada um nesta fase e o Senhor seja glorificado. 

Pelas igrejas mais pequenas e mais fracas. 

Pelos nossos pastores Rui Sabino e João Ribeiro. 

Pelos missionários que apoiamos: Isabel Jorge no México. 

Pelo regresso dos nossos pequeninos às creches e dos jovens à Escola. Também dos 
educadores / professores.

Agenda e Notícias
Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Segunda à quinta-feira - 21h às 22h
Através do Webex 
Número da reunião: 621934210
Senha da reunião: salaoracao17
https://bit.ly/webex-mulheresqueoram

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

EBD online
Os links e horários das reuniões estão dispo-
níveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

EBD Isaías (Adultos)
A classe de adultos voltará a se reunir aos 
domingos às 10h. O link para a classe será 
divulgado no site da igreja. 

MEO Kanal
Pode acessar as últimas pregações através da 
sua televisão MEO. Procure pelo canal 445778 
na MEO Kanal (botão verde do comando).

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

e sei que desta forma muitas pessoas e famílias conseguem um sustento digno para si e para 
a sua família. Deus deu-me um coração disponível para ajudar o próximo. Sinto-me cada vez 
mais útil no reino de Deus e sei que é uma missão para a qual o Senhor me chama. Ser usada
por Deus para que muitos possam ter um emprego, entre outras coisas, tem sido uma das for-
mas de fazer missões e abençoar pessoas para a glória de Deus.

... Entregarmo-nos pode significar servir aos outros noutro país como muitos “missionários 
tradicionais” fazem, mas poderá significar servir a Deus com paixão exatamente onde estamos. 
Podemos doar o nosso tempo, recursos financeiros, orações de intercessão e muito mais… Isto 
é o que a irmã Jucilene e a sua família têm feito.

https://bit.ly/webex-mulheresqueoram
https://zoom.us/j/135539059
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

