
PROGRAMA “ O SOM DO LIVRO”              0378 P-#    

 

1 

 

 

REFERÊNCIA:  I Samuel 22, 23        Data de Gravação:2.11.04hora 17.00h 

PRODUTOR: Paulo Chaveiro            Locução: Paulo Chaveiro                           

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. / 

Prezado amigo, hoje nós estamos no capítulo 22 do primeiro 

livro de Samuel. Estamos entrando num capítulo muito 

importante. Nós vimos em nosso último programa, David sendo 

rejeitado e perseguido por Saúl. David foge para escapar com 

vida. Saúl deseja matá-lo. David então, vem procurar ajuda com 

o sumo sacerdote Abimeleque e lá comeu pão sagrado, pão da 

proposição, juntamente com os seus homens. Era proibido comer 

aquele pão, a não ser que fosse sacerdote, num determinado dia 

da semana. Mas, numa circunstância especial como aquela, era 

possível comer. David comeu. Mas, Saúl continua a persegui-lo 

ferozmente e David esconde se. David viveu assim durante vários 

anos. Há aqueles que crêem que David passou assim, vivendo nas 

montanhas, desertos e covas, durante 10 anos. E certamente com 

este período difícil da sua vida em mente que David escreve 

alguns dos salmos mais profundos que encontramos nas 

escrituras. Notemos por exemplo aqui no Salmo 17 palavras de 

David: "Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me, à sombra 

das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me 
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assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com 

lábios insolentes; andam agora cercando os nossos passos e 

fixam em nós os olhos para nos deixar por terra. Parecem-se com 

o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de 

emboscada." No salmo 57: 4 o salmista David diz: "Acha-se a 

minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens; 

lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada, a sua 

língua." Agora vamos ler no Salmo 102: 6 a 8: "Os meus inimigos 

me insultam a toda hora; furiosos contra mim, praguejam com o 

meu próprio nome." Este salmo foi escrito no período da vida de 

David quando ele estava ser perseguido por Saúl. 

Durante aqueles dias de provação e de treinamento, Deus 

permitia que o seu servo aprendesse de uma forma árdua e 

difícil. David matriculou se na escola de Deus e estava a fazer 

o curso completo. Ele estava na mesma universidade em que 

estiveram Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Elias, João 

Batista, Saúl e Tarso. Todos estes foram formados na mesma 

universidade de Deus. David está fazendo o mesmo curso, depois 

de haver ter sido ungido rei. O seu quartel-general ou o seu 

palácio, por enquanto, era a caverna de Adulão. Um rei na 

caverna. Era uma montanha de pedra que ficava ao sul de 

Jerusalém num vale entre a Filistia e Hebrom. Quando Saúl o 

perseguia duramente, ele se refugiava ali. E muitos homens 

deixam Saúl e juntam se a David naquela montanha. Muito desses 

soldados seguiram fielmente a David até a morte. Eram os homens 
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poderosos de David. 

Vamos ler agora, I Samuel 22: 1 e 2 "David deixou Gate e foi-se esconder 

na caverna de Adulão, onde aliás em breve se lhe juntaram os irmãos e outros parentes. E 

mais gente ainda começou a vir ter com ele pessoas que de alguma maneira se encontravam 

em apertos, ou endividados, ou revoltados por qualquer coisa de tal forma que reuniu à sua 

volta uns quatrocentos homens. Aqui notamos David a liderar quatrocentos 

homens. Há pelo menos três classes de homens aqui, que seguem a 

David:  

1ª Classe dos homens - Que estavam em aperto. São aqueles 

que Saúl persegue. Quando David fugiu da presença de Saúl, 

aqueles homens que estavam em aperto, estavam também unidos a 

Saúl. Porém, finalmente foram forçadas a fugir. Suas vidas 

estão em perigo. Eles juntam-se a David. Há muita gente em 

aperto por aí. Cristo veio para esses homens. Cristo chama 

todos esses para se unirem a Ele. Ele disse: "Porque o Filho do 

homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é capaz 

de socorrer aos que são tentados, porque foi tentado em todas 

as coisas, e na sua vida não havia pecado. Jesus disse: "Vinde 

a mim todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu vos 

aliviarei, porque sou manso e humilde de coração, e em mim 

encontrareis paz e descanso para as vossas almas." Está você 

cansado e oprimido? Jesus o chama. Jesus está chamando a todos 

os que estão sofrendo qualquer tipo de opressão, e de dor.  

2ª Classe de homens que seguiam a David. É a classe daqueles 

que deviam. Que estavam em débito. Dívida é uma das coisas 



PROGRAMA “ O SOM DO LIVRO”              0378 P-#    

 

4 

 

realmente terríveis na vida de uma pessoa. E naquele tempo um 

homem que devesse, poderia ser vendido como escravo. A lei 

mosaica determinava isto. Os homens em geral poderiam escapar 

da escravatura, porém o endividado, não. E nós todos temos uma 

grande divida para com Deus por causa dos nossos pecados. Nós 

todos conhecemos a oração do Pai Nosso, na qual Jesus nos 

ensina a orarmos assim: "Perdoa as nossas dívidas, assim como 

nós perdoamos aos nossos devedores." Somente Deus pode nos 

perdoar. Então, no tempo de Saúl aqueles que não podiam pagar, 

fugiam para não se tornarem escravos. Uniam-se a David. E hoje 

o pecador não pode pagar a sua dívida, então deve se unir pela 

fé a Cristo. Cristo já pagou com o seu sangue na cruz a nossa 

dívida. Ele pagou o nosso débito e nos libertou da escravidão. 

Podemos dizer que esta passagem aqui de Samuel é muito 

importante porque nos lembra o que Cristo fez por nós na cruz. 

Ele pagou tudo. Mas, este pagamento só tem valor para nós 

quando vamos pessoalmente a Cristo por meio da fé.  

3ª Classe de homens - Aqueles que estavam amargurados de alma, 

iam a David. Diz o texto: E todos os amargurados de espírito." 

E as circunstâncias e experiências da vida têm tornado o 

coração do homem amargurado. E há muita gente descontente no 

mundo em nossos dias. E qualquer um pode viver amargurado hoje, 

se não conhece a mão protectora de Deus ajudando-o. Nós sabemos 

que José do Egipto estava sofrendo injustiças e perseguições, 

calunias e maus tratos, no entanto ele estava contente porque 



PROGRAMA “ O SOM DO LIVRO”              0378 P-#    

 

5 

 

sentia a mão de Deus em tudo aquilo. Deus está presente 

connosco. Cristo foi rejeitado como rei. Mas, Ele está 

convidando a todos a virem a se unir a Ele, a fim de terem 

descanso. Quem tem sede, venha a mim e beba, disse Ele. David 

estava recebendo todos os que estavam em aperto, ou 

endividados, ou os amargurados de espírito. Uns quatrocentos 

homens vinham a David com esses problemas. E podemos ir a 

Cristo com os nosso problemas também. Cristo está chamando a 

todos. Vamos ler agora os versículos 3 e 4: 3/4 Mais tarde David foi a 

Mizpá, em Moabe, pedir licença ao rei para deixar viver ali seus pais, sob protecção real, até 

saber o que Deus faria dele. E lá ficaram então todo o período em que David se manteve no 

seu refúgio fortificado. Estamos vendo a família de David em Moabe. Nós 

nos lembramos de uma outra família judia que esteve aqui também 

em tempo de fome em Belém. Foi a família de Elimeleque. É a 

história que encontramos no livro de Rute. Rute era Moabita. 

Aqui David sai da terra de Israel e vai para Moabe. Não achamos 

que David deveria sair da terra de Israel para Moabe. Deus pode 

protegê-lo na sua própria terra. Abraão quando teve fome foi 

para o Egipto. Notemos agora I Samuel 22:5-9 5/6 Um dia, o profeta Gad 

disse a David para deixar a caverna e voltar para a terra de Judá. David foi pois para a floresta 

de Herete. Rapidamente a sua chegada a Judá chegou aos ouvidos de Saul, que se encontrava 

em Gibeá naquela altura, instalado debaixo dum carvalho, jogando com a lança, rodeado da 

corte. 7/8 “Ouçam-me bem, gente de Benjamim!” exclamou o rei quando recebeu a notícia. 

“Será porque David vos prometeu campos, vinhas e postos no exército para toda a gente, será 
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por isso que estão todos contra mim? Porque é que não houve um só sequer de vocês que me 

tivesse avisado de que o meu próprio filho tinha feito aliança com David! Vocês não têm pena 

nenhuma de mim! Pensem só no que me acontece: o meu próprio filho encorajando David a 

vir aqui matar-me!” Como podemos notar aqui, Saúl estava com 

tendências paranóicas. Ele tinha o complexo de ser perseguido. 

Ele descobriu que seu filho Jónatas Não lhe estava a ser leal. 

Não sabemos se alguém chegou a dar informação a ele a respeito 

da posição de Jónatas em relação a David. Notemos agora os 

versículos 9 e 10: 9/10 Doegue, o edomita, que ali estava, acompanhando a corte de 

Saul, pediu para falar: “Quando estive em Nobe vi David a conversar com o sacerdote 

Abimeleque. Este consultou o Senhor sobre o que David havia de fazer e depois deu-lhe 

alimento, mais a espada de Golias.” 11/12 O rei convocou imediatamente Abimeleque, assim 

como os outros sacerdotes em Nobe. Quando estes chegaram, Saul gritou: “Ouve lá, tu, filho 

de Aitube!” “Estou a ouvir, meu senhor!”, respondeu Abimeleque a tremer. 13 “Porque é que 

tu e David conspiraram contra mim. Porque lhe deste de comer, mais uma espada, e ainda 

consultaram Deus a favor dele? Porque é que o encorajaste a revoltar-se contra mim e vir aqui 

atacar-me?” 14/15 “Mas, senhor, haverá entre os vossos servos alguém que vos seja mais fiel 

do que o vosso genro? Porque razão é ele afinal vosso pajem e dos membros mais honrados 

da vossa corte? Nem foi esta, com certeza, a primeira vez que consultei o Senhor a favor dele! 

Não é justo que eu seja acusado, mais a minha família, dessas coisas que ouvi; nós nada 

sabíamos de semelhante conspiração!” 16 “Terás de morrer, Abimeleque, tu e toda a tua 

família!”, gritou-lhe o rei. Depois, 17 dirigindo-se aos ajudantes: “Matem estes sacerdotes, 

porque são aliados na conspiração de David; eles bem sabiam que ele andava fugido e nada 
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me disseram!” No entanto os soldados recusaram fazer mal aos sacerdotes. 18 Então Saul 

disse para Doegue: “Faz tu isso.” Doegue foi para eles e matou-os, oitenta e cinco sacerdotes, 

no total, todos trazendo as vestimentas sacerdotais. 19 Depois foi a Nobe, à cidade dos 

sacerdotes, e matou as famílias dos sacerdotes homens, mulheres, crianças e até bebés; assim 

como bois, jumentos e cordeiros.  Quando David soube disto, deve ter 

ficado muito triste, porque havia enganado a Aimeleque, dizendo 

que estava ali a serviço do rei Saúl. Aimeleque procura 

justificar-se aqui diante do rei com muita clareza. Mas, Saúl é 

muito mau e não aceita qualquer explicação. E comete um dos 

seus maiores crimes. Era um homem de um coração muito mau, que 

havia rejeitado a Deus. Mas, faz pior do que muitos que nunca 

conheceram a Deus. Saúl é grandemente vingativo. Ninguém pode 

escapar de sua mão.  

Vamos ler os versículos 20 a 23: 20/22 Só Abiatar, um dos filhos de 

Abimeleque conseguiu escapar e fugir para junto de David, e lhe contou o que acontecera. Ao 

ouvir isto, David exclamou: “Eu já estava à espera disto! Quando vi ali Doegue, fiquei logo 

com a certeza de que Saul havia de ser avisado. Fui eu o culpado da morte de toda a tua 

família. 23 Fica comigo e proteger-te-ei como à minha própria vida. Só poderão fazer-te mal 

depois de me tirarem a vida.”  David reconhece o seu erro e agora procura 

defender a vida do sacerdote até se necessário for com a sua 

própria vida. 

Bem, ouvinte, passemos agora a I Samuel 23, onde lemos os 

primeiros cinco versículos: Um dia chegou aos ouvidos de David que os 

filisteus estavam em Queila a saquear as eiras; e perguntou ao Senhor: “Deverei ir atacá-los?” 
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“Sim, vai e salva Queila”, respondeu-lhe o Senhor. 3 Mas os homens de David disseram: 

“Nós aqui em Judá vivemos constantemente em temor, quanto mais ainda se formos atacar 

todo o exército dos filisteus!” 4 David tornou a consultar o Senhor e a obter a mesma 

resposta: “Vai a Queila, pois que te ajudarei a vencer os filisteus.” 5/6 Foram até lá e 

conseguiram na verdade matar os filisteus e confiscar-lhes gado; dessa forma o povo de 

Queila foi salvo. Aliás Abiatar, o sacerdote, acompanhou David nessa expedição, levando 

consigo a estola sacerdotal para obter as respostas que o Senhor dava a David. 

Vemos aqui David defendendo o povo de Deus, num tempo quando 

Ele estava a procura de protecção para si nas cavernas. Agora 

David tem seiscentos homens com ele. Vejamos a partir do 

versículo 7: 7 Saul em breve soube que David estava em Queila. “Óptimo”, exclamou. 

“Apanhámo-lo. Deus entregou-mo, pois que ficará encurralado numa cidade murada!” 8/9 

Mobilizou todo o exército e marchou em direcção a Queila para sitiar David com os seus 

homens. David teve conhecimento dos planos de Saul e disse a Abiatar para trazer estola 

sacerdotal a fim de consultar o Senhor sobre o que deveria fazer. 10/11 “Ó Senhor Deus de 

Israel”, disse David, “ouvi que Saul planeia vir e destruir Queila por eu estar aqui. Será que a 

gente de Queila me entregará na sua mão? E será que Saul vem cá efectivamente, como ouvi 

dizer? Peço-te, Senhor Deus de Israel, que me respondas.” E o Senhor respondeu-lhe: “Sim, 

ele virá”. 12 “E a população de Queila entregar-me-á a Saul?”, 

 insistiu David. “Entregar-te-ão.” 13 Então David, com os seus homens que já eram agora uns 

seiscentos deixaram Queila e andaram a vaguear por aquela região. Saul depressa soube que 

David escapara, por isso não chegou a ir lá. 14/15 David agora vivia nas grutas do deserto, na 

região das colinas de Zife. Um dia, perto de Hores, teve conhecimento de que Saul se dirigia a 
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Zife, procurando matá-lo. Saul andava dia após dia à procura dele, mas o Senhor não permitia 

que o encontrasse. Vemos aqui, prezado amigo, David consultando 

sempre a Deus. Quanto ele tinha dúvidas sobre o que deveria 

fazer, buscava a presença de Deus. Várias vezes aqui o vimos 

consultando ao Senhor. Ele era um homem de oração. E Deus 

estava presente, na vida de David, por isto lemos que Saúl 

buscava a David, todos os dias, porém Deus não o entregou na 

sua mão. Vejamos agora a partir do versículo 16 O seu filho Jónatas foi 

ter com David e encontrou-se com ele em Hores, encorajando-o a ter confiança em Deus: 17 

“Não tenhas receio. O meu pai nunca te encontrará! Tu virás a ser rei em Israel e eu serei o 

segundo, no reino, ao teu lado; aliás o meu pai sabe muito bem isso.” 18 Assim ambos 

renovaram o seu pacto de amizade. David ficou em Hores e Jónatas voltou para casa. 

Vemos aqui a verdadeira amizade de Jónatas e David. Ele vai 

encorajar David e reafirma que reconhece David como Rei e el 

Jónatas será o segundo no reino depois de David.  

Vamos ler agora a partir do versículo 19: 19/20 Mas os homens de Zife 

foram ter com Saul em Gibeá e trairam David: “Sabemos onde é que ele se esconde. Está nas 

grutas de Hores nas colinas de Haquila, para o sul do deserto. Vem, que nós o apanharemos 

para to entregar e assim o teu maior desejo será cumprido!” 21/23 “Óptimo. Louvado seja o 

Senhor!”, disse Saul. “Até que enfim que alguém teve piedade de mim. Vão-se embora, 

verifiquem melhor isso, para terem a certeza do sítio onde ele está e tomem nota de quem é 

que o viu. Olhem que ele é muito astuto. Vejam bem onde é que se esconde, depois voltem cá 

para me darem um relato detalhado da situação. Após isso irei convosco. Se realmente ele lá 

se encontrar achá-lo-ei de certeza, nem que tenha de verificar cada centímetro de terreno!” 
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24/29 Os homens de Zife regressaram. Mas David soube que Saul tinha intenções de vir a Zife, 

por isso resolveu ir, com os companheiros, para mais longe, para o deserto de Maom, para os 

lados do sul. Saul contudo seguiu-os até lá. A certa altura David e Saul encontravam-se nas 

vertentes opostas da mesma montanha. Saul começou a cercá-lo, e David procurava, com os 

seus, escapar-lhe, sem o conseguir, contudo. Estavam nisto quando chegou a Saul uma 

mensagem em como os filisteus atacavam de novo Israel; por isso desistiu da perseguição e 

foi combater os outros. Desde então o lugar onde se acampara ficou a ser chamado a Rocha de 

Fuga. David dali foi viver para as grutas de Engedi. 

Prezado amigo, quando estamos em perigo, Deus providencia um 

meio de escape para nós. Vemos aqui Saúl quando estava a 

apertar o cerco a David mas David era um homem de oração e Deus 

estava com ele para o libertar. Confiemos sempre os nossos 

problemas ao Senhor e oremos sempre a Ele com fé.  

Bem, amigo, fiquemos por aqui. Muito obrigado por ter preferido 

o Som do livro e que Deus o abençoe ricamente!  

 Terminou 17.37h 

       


