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OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO. / O MEU DESEJO É QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

No ultimo programa nós paramos em I Samuel 20: 3 onde David é 

dominado pela ansiedade e medo diz que há apenas um passo entre 

ele e a morte. Noutras palavras, Saúl está preste a lhe tirar a 

vida. Jónatas, e grande amigo de David, protege David da fúria 

e ódio do seu pai. E é neste contexto que Jónatas se dispõe a 

ajudar a David. Notemos I Sm. 20:4 4 Jónatas disse-lhe: “Então diz-me o que 

poderei fazer em teu favor.” Aqui temos um amigo real de David. É 

maravilhoso ter um amigo como este. Um verdadeiro amigo é mais 

chegado do que um irmão. Um irmão pode deixar você cair. Mas, 

um verdadeiro amigo, não. Um amigo é feito para os dias de 

adversidades. Nós podemos provar os nosso amigo nos dias de 

adversidade. É quando realmente carecemos de um amigo que 

descobrimos os verdadeiros amigos.  

Agora notemos o versículo 5: 5 “Amanhã começa a celebração da lua nova. 

Anteriormente sempre passei essa ocasião com o teu pai, mas amanhã escondo-me no campo 

e fico lá até à noite do terceiro dia. David está dizendo aqui que naquele dia 

quando deveria estar com Saúl, comendo em sua mesa, vai 
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desaparecer por três dias, porque está com medo. Notemos agora 

os versículos 6 e 7: Se o teu pai perguntar onde estou eu, diz-lhe que pedi licença 

para ir a casa a Belém, para a reunião anual de família. Se responder, “Está bem!”, saberei 

assim que não há novidade. Mas se ele se encolerizar, isso será o sinal de que na verdade quer 

mesmo matar-me. Faz isso para mim, que jurámos ser como irmãos. Se não, mata-me tu 

mesmo, se é verdade que pequei contra o teu pai, mas não me entregues a ele!”  

Esta era a maneira de descobrir o verdadeiro sentimento de 

Saúl. Eis o que encontramos nos I Sm 20: 8 a 11, onde lemos o 

seguinte: 9 “Com certeza que não faria uma coisa dessas!”, exclamou Jónatas. “Eu não 

deixaria de te avisar se soubesse que o meu pai estava com intenções de te matar!” 10 Então 

David perguntou, “Como hei-de eu saber se o teu pai está ou não zangado?” 11 “Vamos para 

o campo”, convidou Jónatas. E saíram juntos. David, prezado amigo, é um homem 

fé, mas ao mesmo tempo é um homem prudente e cauteloso. Devemos 

nós ter fé e cautela, prudência. Vamos agora ler os versículos 

de 12 a 17: 12/15 Jónatas disse então a David: “Prometo, pelo Senhor Deus de Israel, que 

amanhã por esta altura do dia, ou depois de amanhã o mais tardar, falarei ao meu pai a teu 

respeito e dar-te-ei a conhecer definitivamente o que ele sente por ti. Se estiver encolerizado e 

com a intenção de te matar, então que seja o Senhor a matar-me se eu não to disser, para que 

possas escapar e viver. Que o Senhor seja contigo como foi antes com o meu pai. E lembra-te 

de que deves demonstrar o amor e a bondade do Senhor não só para comigo, durante a minha 

vida, mas também para com os meus filhos, depois do Senhor ter destruído todos os teus 

inimigos.” 16/17 Assim Jónatas fez uma aliança com a família de David, e este jurou respeitar 
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essa aliança, sob o risco de terríveis maldições contra si próprio e contra os seus descendentes 

no caso de vir a ser infiel à sua promessa. Jónatas fez que David jurasse segunda vez, pela 

grande amizade que havia entre eles; porque lhe queria tanto quanto a si próprio. 

A verdadeira amizade nunca falha. É uma certeza mesmo em tempos 

de crises. E é aí quando ela é melhor conhecida. Existe uma 

escassez muito grande da verdadeira amizade entre os homens. Os 

corações puros estão se tornando cada vez mais raros. Jónatas 

aqui renova a sua aliança de amizade com David e se dispõe a 

protegê-lo dos perigos causados pelo pai. Vamos ler agora a 

partir do versículo 18: 18/23 Então Jónatas disse: “Sim, amanhã eles darão pela tua 

falta à mesa, quando virem o teu lugar vazio. Depois de amanhã, toda a gente perguntará por 

ti; por isso mantém-te no esconderijo onde te encontrares, junto à pedra de Ezel. Eu 

aproximar-me-ei desse sítio e atirarei três setas em direcção à pedra, como se estivesse a atirar 

ao alvo. A seguir mandarei um moço ir buscar as setas. Se me ouvires dizer-lhe: ‘Procura-as 

aí, que estão aí mesmo”, então saberás que tudo vai bem e que não há problemas. Mas se lhe 

disser: ‘Mais adiante, as setas estão lá mais para a frente”, então isso quererá dizer que deves 

pôr-te imediatamente a salvo. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao que prometemos um 

ao outro, pois que ele próprio foi testemunha disso. 

Aqui vemos, prezado amigo, o cuidado que Jónatas tinha pela 

vida e David. A sua vida estava em jogo, em grande risco, e só 

uma amizade fiel e sincera poderia ajudá-lo numa hora como 

aquela. Jónatas era um homem crente, que entendia os planos de 

Deus para David. É tanto que quando ele diz que se Saúl tivesse 

furioso, então quisesse receber a David no almoço, então David 
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deveria fugir para mais longe porque esta é a vontade do Senhor 

Deus. Leiamos a partir do versículo 24: 24/27 Assim David escondeu-se no 

campo. Quando a celebração da lua nova começou, o rei sentou-se para comer no seu lugar 

habitual, junto à parede. Jónatas sentou-se à sua frente e Abner ao lado de Saúl, ficando vazio 

o lugar de David. Saúl nada disse sobre o facto, durante o dia todo, porque supôs que qualquer 

coisa teria acontecido a David que o tivesse tornado ritualmente impuro. Mas quando no dia 

seguinte o seu lugar continuou vazio, perguntou a Jónatas: “Porque é que 

David não veio comer, nem ontem nem hoje?” 28/29 “Ele pediu-me se podia ir a Belém tomar 

parte na celebração que faz a família”, respondeu Jónatas. “O irmão pediu para ele lá estar, e 

eu disse-lhe que fosse.” Jónatas se achava no dever de guardar o seu 

amigo das ciladas do pai. É o que vemos aqui.  

Vejamos agora a partir do versículo 30: 30/31 Saúl ficou ardendo em ira: 

“Filho duma cadela!”, gritou-lhe. “Pensas tu que eu não sei muito bem que aliaste a esse filho 

de Jessé, envergonhando-te a ti mesmo e à tua família? Enquanto esse indivíduo for vivo, tu 

nunca serás rei. Vai já à procura dele para que o mate!” 32 “Mas que mal fez ele? Porque é 

que havia de morrer?” 33/34 Então Saúl atirou-lhe com a lança para o matar. Jónatas deu-se 

bem conta com efeito de que o seu pai estava absolutamente decidido a matar David. Deixou a 

mesa profundamente revoltado e recusou comer naquele dia por causa do vergonhoso 

comportamento do seu pai para com David. Vemos aqui que todo ódio de Saúl 

para com David e o medo que ele tem que David lhe tome o reino. 

Saúl diz que enquanto David viver, o seu reino acha-se 

ameaçado. E por causa de suspeitas semelhantes a esta, muitos 

crimes têm sido praticados por aí no mundo. O ciúme e o medo 

são perigosos. Podemos dizer que Saúl tem uma fúria diabólica 
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contra David, e por isto quer matá-lo. Do outro lado Deus usa 

esta experiência dura na vida de David para prepará-lo para o 

tornar o melhor rei de Israel. A sabedoria e o poder de Deus 

não têm limite. Jónatas sofre vergonha e perigo pelo seu grande 

amigo David. A verdadeira amizade paga um grande preço.  

Vamos ler agora a partir do versículo 35: 35 Na manhã seguinte, como 

combinado, saiu para o campo, e levou consigo um moço que lhe fosse apanhar setas. 36/39 

“Vai a correr apanhar as setas que eu atirar”. Este partiu e ele atirou uma seta que fez passar 

adiante dele. Quando o rapaz estava quase a chegar ao sítio gritou-lhe: “A seta está mais à 

frente de ti. Avia-te, não demores.” O moço apanhou as setas, e veio entregá-las a Jónatas, 

sem ter percebido nada das intenções do seu senhor. Só Jónatas e David sabiam do significado 

daquelas palavras. 40 Jónatas entregou as setas e o arco ao rapaz, e disse-lhe que regressasse à 

cidade. 41 Logo que o rapaz partiu, David saiu do lugar onde estava escondido, 

para o lado sul do campo, veio ao seu encontro, abraçaram-se tristemente e ficaram ambos a 

chorar. David estava mesmo inconsolável! 42 Por fim Jónatas disse-lhe: “Olha, tem coragem, 

porque no fundo confiámos as nossas vidas e as vidas de nossos filhos nas mãos de Deus para 

sempre.” Então separaram-se, e Jónatas regressou à cidade. Prezado amigo, devemos 

agradecer a Deus por nossos amigos e irmãos em Cristo. 

Especialmente por aqueles que nos assistem quando estamos em 

período de tristeza e de medo. Estes dois grandes amigos se 

separam. David está na escola de Deus. E esta experiência, por 

mais dura que pareça, faz parte da preparar para o futuro reino 

de Israel. Nunca nos desesperemos diante dos problemas e 

tribulações. "A aflição deste mundo não é para ser comparada 
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com a glória do provir", diz o apóstolo Paulo. E podemos dizer, 

também fundamentados nas Sagradas Escrituras, que a nossa 

glória será ainda maior lá no céu se soubermos sofrer aqui na 

terra. Quando dizemos: se soubermos sofrer aqui na terra, 

estamos dizendo: sofrer na certeza de que o sofrimento é apenas 

uma maneira de Deus nos ensinar coisas preciosas para a nossa 

vida espiritual, moral e prática. Não é que devemos procurar o 

sofrimento. Não. Nunca. Não é bíblico o homem procurar o 

sofrimento. Ou causa-lhe torturas e dores. Não é isto. Mas, 

quando Deus permite que enfrentemos o sofrimento, a dor, o 

problema, então não devemos ficar frustrados, nem tristes, nem 

temerosos, porque como no caso de David, Deus está nos dando 

uma lição preciosa que nem sempre entendemos no momento. Só 

depois foi que David pôde compreender, porque foi que Deus o 

levo por caminhos tão difíceis e tão duros. Era uma preparação 

para o reino de Israel, que ele soube tão bem governar. A vida 

de David é cheia de altos e baixos. De perigos e de honras. Ele 

tinha grandes amigos, mas tinha também grandes inimigos. Ele 

tinha seus momentos de grande honra, e tinha os seus momentos 

de grande humilhação. Tinha seus momentos de grande alegria, e 

tinha os seus momentos de grande tristeza. A vida dele é rica 

de lições e verdades espirituais e práticas para nós hoje. 

Muitos não entendem o sofrimento. Nem a alegria. Muitos não 

sabem agradecer a Deus a alegria que desfrutam. E nem os 

momentos de tristezas ou de dores que passam. O crente deve dar 
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graças a Deus por tudo, porque como diz o apóstolo Paulo na sua 

epístola aos Romanos, "todas as coisas contribuem para o bem 

daqueles que amam a Deus, e que foram chamados segundo o seu 

propósito." Então, ouvinte, só temos a agradecer a Deus, pois 

tudo o que Ele permite é para o nosso bem. É preciso somente 

que tenhamos uma compreensão cristã e evangélica dos 

acontecimentos da nossa vida no dia a dia. Prezado amigo, agora 

vamos entrar no I Samuel 21:1-5 versículos: David foi à cidade de Nobe 

ver o sacerdote Abimeleque. Este ficou a tremer quando o viu. “Porque é que vens só? Porque 

não vem ninguém contigo?” 2/3 “O rei enviou-me cá para um assunto confidencial”, mentiu 

David. “Disse-me que ninguém deveria saber que eu estou aqui. Os meus homens sabem onde 

me hão-de encontrar, mais tarde. Para já, tens alguma coisa que comer? Dá-me uns cinco 

pães, ou outra coisa qualquer.” 4 “Mas nós aqui não temos pão nenhum, a não ser o pão 

sagrado, que eu suponho que vocês podem levar, contanto que os teus moços se tenham 

abstido de mulheres.” 5 “Sim, podes estar descansado. Há três dias que os meus homens 

mantêm a sua santidade ritual, embora estejamos numa campanha vulgar. Mas assim irão 

mantê-la com muito mais razão!” David e os seus homens estão com 

bastante fome. Quando o sacerdote pergunta porque David está 

só, não quer dizer que ele não estivesse acompanhado daquele 

grupo de homens que o segue. Quer dizer que ele estava sozinho 

sem os homens de Saúl. E o texto bíblico nos mostra que David 

mente ao sacerdote, mais uma vezes é necessário dizer que Deus 

não aprova este tipo de comportamento mas como já dissemos em 

outros programas Deus não esconde o pecado mesmo dos seus 
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servos mais respeitados. David pede qualquer coisa para comer. 

O sacerdote diz que não tem pão, a não ser o pão da proposição, 

pão sagrado, que só o sacerdote pode comer num determinado dia. 

Mas, o sacerdote disse que se os homens estivessem sem 

contaminação, estivesse, num estado de pureza, sem terem 

relação ou contacto com mulher, e sem terem também se 

contaminado com cadáveres, então podiam comer do pão sagrado. E 

assim tanto David como os seus homens comeram do pão que só o 

sacerdote podia comer em determinado dia. Vejamos o resto da 

passagem a partir do I Sm.21:6  Então, como não havia ali outro alimento, o 

sacerdote deu-lhe daquele pão santo (o pão da presença) que estava colocado perante o Senhor 

no tabernáculo. Tinha aliás sido substituído por pão fresco naquele mesmo dia. 

7 (Por acaso, aconteceu que Doegue, edomita, o chefe dos pastores de Saúl, se encontrava ali 

naquela altura, para se purificar cerimonialmente.) 8 David pediu ainda a Abimeleque se tinha 

à mão uma flecha ou uma espada que pudesse utilizar: “O serviço do rei exigiu-me tamanha 

pressa que tive de partir precipitadamente, e vim desarmado! 9 “Bem, o que eu tenho aqui é a 

própria espada de Golias, o filisteu, que mataste no vale de Elá. Está embrulhada num pano, 

ali no armário. Leva-a se quiseres, pois aqui não tenho mais nada.” 

David respondeu: “É mesmo disso de que eu precisava! Dá-ma já.”  

10/11 David foi-se logo embora, pois estava com medo de Saúl e veio ter com o rei 

Aquis, de Gate. Contudo, os conselheiros deste não ficaram satisfeitos com a presença dele 

ali: “Afinal, não é este um chefe máximo de Israel?”, perguntavam. “Não é este a quem o 

povo honrava com danças, cantando — Saúl matou um milhar, e David dez milhares?” 12/15 

David, ouvindo estes comentários, receava o que o rei Aquis lhe pudesse fazer, e então pensou 
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em fazer-se passar por louco. Punha-se a arranhar as portas e deixava a baba escorrer-lhe pela 

boca até à barba, até que finalmente o rei Aquis disse para a sua gente: “Faltam-me doidos cá, 

para que me tragam ainda mais um? Para que me serve um maluco destes aqui na minha 

casa?”  . E assim David escapou das mãos dos seus inimigos e foi 

esconder-se em Moabe. Mas ao chegar ali David percebe que a sua 

vida também corre perigo e que estava no meio de inimigos, que 

poderiam tirar-lhe a vida a qualquer momento, assim faz-se 

passar por louco, o que leva o rei de Moabe a desprezar neste 

momento a David, pois assim não se sente ameaçado. É 

interessante ver que os homens que procuram matar a David é por 

que tem medo dele, sente-se ameaçados por ele e por isso tentam 

tirar-lhe a vida, quando essa ameaça é dissipada David é 

deixado em paz. Ao vermos este quadro repetir-se podemos tirar 

lições para nós também. Muitas vezes pessoas reagem 

violentamente contra nós com palavras ou acções porque se 

sentem ameaçados, são os mais fracos que tendem a reagir mais 

violentamente para se protegerem, pois tem medo. Bem, amigo 

ouvinte, na próxima vez continuaremos a ver a vida de David 

neste período de preparação para o reino. Isto aqui é uma 

escola, onde ele muito aprende. Que possamos nós também 

aprender que as dificuldades são oportunidades que Deus nos dá 

para nós crescermos. ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E 

QUE DEUS O ACOMPANHE E GUARDE! E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A 

FALAR CONSIGO MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. 

TERMINOU.16.58H 
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