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QUEM MATOU O GIGANTE GOLIAS, DAVI OU 

ELANÃ? Por Pastor Luiz Antonio. 

 

 

Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e 

feriu o filisteu, e o matou; sem que Davi tivesse uma espada na mão.  

1 Samuel 17:50 

Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe; e El-Hanã, filho de 

Jaaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como 

órgão de tecelão. 2 Samuel 21:19 

 

1 Samuel 17:50 diz que Davi matou o Gigante Golias, e 2 Samuel 21:19 diz que Elanã 

“...feriu Golias, o giteu...”. Será que se trata da mesma pessoa morta? 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/17/50
https://www.bibliaonline.com.br/acf/2sm/21/19
http://pastoradaocarvalho.blogspot.com/2009/10/quem-matou-o-gigante-golias-davi-ou.html


Seminário teológico IDE & ENSINAI – Se você tem o chamado, nós temos o conhecimento! 

Pastor Luiz Antonio Bel – Me. – ThM. 

1 A MORTE DE CAMPEÕES FILISTEUS  

 

E, depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer, com os 
filisteus, então Sibecai, o husatita, feriu a Sipai, dos filhos do gigante; e 
ficaram subjugados. 
E tornou a haver guerra com os filisteus; e El-Hanã, filho de Jair, feriu a Lami, 
irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. 
E houve ainda outra guerra em Gate; onde havia um homem de grande 
estatura, e tinha vinte e quatro dedos, seis em cada mão, e seis em cada pé, 
e que também era filho do gigante. 
E injuriou a Israel; porém Jônatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu; 
Estes nasceram ao gigante em Gate; e caíram pela mão de Davi e pela mão 

dos seus servos. (1 Crônicas 20:4-8). 

 

 

2 OUTRA NARRATIVA DO MESMO FATO EM SAMUEL  

 

E aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os 
filisteus; então Sibecai, o husatita, feriu a Safe, que era dos filhos do gigante.  
Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe; e El-Hanã, filho de 
Jaaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como 
órgão de tecelão. 
Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta 
estatura, que tinha em cada mão seis dedos, e em cada pé outros seis, vinte 
e quatro ao todo, e também este nascera do gigante. 
E injuriava a Israel; porém Jônatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. 
Estes quatro nasceram ao gigante em Gate; e caíram pela mão de Davi e 
pela mão de seus servos. (2 Samuel 21:18-22)  
 

 

No primeiro livro de Samuel 17:21 a 58. Essa passagem conta desde o 

começo como foi a luta de Davi contra Golias e como ele o matou. 

No segundo livro de Samuel 21:14 a 22. Essa passagem conta como El-Hanã 

(em algumas traduções é Elanã, (não Elcanã) também matou um Golias. 

No primeiro livro das Crônicas 20:5 a 8 está registrada a mesma história de 2º 

Samuel 21:19 a 22, porém, esta passagem diz que o nome do gigante é “Lami, irmão 

de Golias”. 
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3 SERÁ QUE EXISTE REALMENTE UMA CONTRADIÇÃO?  

 

NÃO! Na verdade, se trata de pessoas diferentes em ocasiões diferentes! 

Nomes repetidos na Bíblia são coisa comum! Por ex: (O Lázaro da “suposta parábola” 

do Rico e Lázaro não é o mesmo irmão de Marta e Maria!).   

As passagens de 1 Samuel 17:50, 2 Samuel 21:19, 1 Crônicas 20:4-8 estão 

relatando eventos distintos e datas distintas, ou seja, o primeiro evento – que foi a 

luta entre Davi e Golias – aconteceu quando o rei de Israel ainda era Saul, sendo que 

Davi era apenas um jovem servo.  

O segundo evento – que foi a luta de Elanã contra o outro Gigante filisteu 

(também chamado Golias) – aconteceu quando Davi já era rei de Israel e Elanã era 

um dos soldados de Davi. 

Alguns teólogos (inclusive eu) acreditam que o Golias que aparece na 

passagem de 2 Samuel 21:19 poderia ter sido simplesmente outra pessoa com o 

mesmo nome de Golias, o guerreiro morto por Davi, ou que este teria usado o mesmo 

nome por motivação vingativa, ou cultural já que “os filisteus tinham o costume de 

morto o seu herói nacional, outro assumir seu lugar e seu nome”, pode ter sido este 

também o caso aqui. Fora isto havia naquela época vários descendentes de gigantes 

que lutavam contra Israel.  

Outros teólogos e especialistas dos textos originais em hebraico acreditam que 

foi apenas um erro do copista, ou seja, que a pessoa que copiou o texto de 1 Crônicas 

leu errado a palavra “Achi” que quer dizer “irmão” (  ֲ֙אִחי ) no texto de 2 Samuel, como 

sendo “Ét” ( ֶאת ) (Observe a semelhança gráfica entre as duas palavras hebraicas, se 

o texto estivesse ilegível poderia ter havido esta confusão).  

Mas o texto de 1º Crônicas 20, versículo 5, parece resolver o problema, pois 

diz: “...Elanã feriu a Lami, irmão de Golias...”. (É importante ter em mente que as 

Crônicas era um registro paralelo ao Livro dos Reis, narrando os mesmos fatos! – 

como um Backup – cópia de segurança).  

 

Só existiria contradição se os textos tratassem do mesmo evento, data, e 

personagens, mas não é o caso. Portanto, sem contradição, quem matou 

Golias foi Davi, sendo que Elanã matou o irmão de Golias.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/17/50
https://www.bibliaonline.com.br/acf/2sm/21/19
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4 UMA RÁPIDA EXEGESE 

 

Uma explicação para a aparente contradição dada por alguns eruditos, é que, 

em 2 Sm 21:19, houve, no texto “MASSORÉTICO”, duas pequenas mal cópias de 

letras, por causa da semelhança.  

Mas isto tem pouca importância, pois, 1Cro 20:5, que relata a mesma coisa, 

revela quais as palavras originais de 2 Sam 21:19 estavam corrompidas: "...Ath Laemi 

ahi..." - "Lami, irmão de" (mesma expressão encontrada em 1Cro 20:5) e que, por 

duas pequenas mudanças nos traços das letras, podem ter sido copiadas como "Beth 

Laemi ath" (o belemita). 

E tornou a haver guerra com os filisteus; e El-Hanã, filho de Jair, feriu a Lami, 
irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. 
Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe; e El-Hanã, filho de 
Jaaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como 
órgão de tecelão. 
 

Note que, "Laemi" traduz-se como "Lami", "achy" traduz-se como "irmão-de", 
"Beth Laemi" traduz-se como "belemita", “Jaaré” é variação de "Jair", e 
"Oregim" é a mesma palavra que, pouco depois, é traduzida como "tecelão". 

 

Assim, o texto original de 2 Sm 21:19 fica melhor traduzido da seguinte forma: 

 

Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe e El-Hanã, filho de Jaaré 
(isto é, Jair), o tecelão, fere Lami, irmão de Golias, o giteu, de cuja lança era 
a haste como órgão de tecelão. 

 

 

 


