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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. / 

Prezado amigo, hoje nós vamos estudar o capítulo 24 do primeiro 

livro de Samuel. É a história de David que vai ter sequência, 

que vai continuar. O homem segundo o coração de Deus está 

fugindo de Saúl, Saúl deseja matá-lo, persegue-o por toda a 

parte. David já foi ungido rei de Israel, mas está naquele 

período de aprendizagem, de treinamento, para poder assumir o 

trono. Ele estava sendo transformado, ou mudado de uma criança 

inocente, de um pastor de ovelhas para um homem forte, um homem 

de Deus para poder governar o povo de Deus. Neste capítulo que 

vamos estudar, vamos encontrar David poupando novamente a vida 

de Saúl. E a razão para isto, prezado amigo, a razão para isto 

ele deixa muito claro. Vamos ler I Sm. 24:1-7 Voltando Saúl de 

combater os filisteus, disseram-lhe que David tinha ido para os lugares desertos de Engedi. 

Levou então consigo três mil homens da tropa de elite e foi em busca dele por entre os 

desfiladeiros rochosos e por caminhos de acesso a cabras monteses! 3 Chegado a um sítio 

onde costumavam descansar rebanhos de ovelhas, Saúl retirou-se para uma gruta, para fazer as 

suas necessidades. Ora aconteceu que nessa gruta estavam justamente escondidos David e os 
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companheiros! 4 “É agora a tua vez!”, murmuraram-lhe os seus homens. “Este é o dia do que 

o Senhor falava quando dizia, ‘Dar-te-ei o teu inimigo nas tuas mãos e far-lhe-ás como melhor 

entenderes.” David rastejou com muito cuidado até Saul e cortou-lhe, sem ele sentir, um 

pedaço da capa que trazia. 5 Contudo, logo a seguir, a sua consciência ficou a acusá-lo. 6 

“Não devia ter feito isto”, disse para a sua gente. “É um grave pecado atacar de alguma 

maneira o rei que foi escolhido por Deus.” 7 E foi com estas palavras que persuadiu os 

companheiros a não matarem Saul. Vemos aqui David escondido dentro de 

cavernas. Ele deveria ter uns 200 soldados com ele. Saúl tinha 

um grande número de soldados, porém David era um grande 

estratega militar e tinha uma grande capacidade quer de atacar 

quer de fugir e de se esconder. Não há nenhum demérito nisto, 

pois simplesmente David não quer lutar contra Saúl como lutou 

com o gigante Golias. Surgiu uma oportunidade para David matar 

Saul porém ele não estava interessado nisto, não houve nenhuma 

ordem de Deus neste sentido. David prefere respeitar a vida de 

Saúl embora fosse perseguido impiedosamente por ele. Como 

vimos, aconteceu que Saúl entrou na mesma caverna, na mesma 

cova em que David estava foi quando David foi lá vagarosamente 

e cortou-lhe a orla do manto de Saúl. Mas como vemos depois, 

David sentiu-se mal por causa de lhe ter feito isto. Um outro 

inimigo teria aproveitado a oportunidade para matar a Saúl, 

porém o pouco que David fez contra Saúl, veio a se arrepender 

profundamente. David era um homem muito integro. Quando os 

homens de David lhe aconselharam a tirar a vida de David, ele 

deu uma resposta maravilhosa conforme lemos aqui no versículo 
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6: “É um grave pecado atacar de alguma maneira o rei que foi escolhido por Deus.” David 

aqui não está honrando propriamente ao homem Saúl, mas a Deus, 

ou o  facto de ter sido Deus que o havia ungido Nós devemos ter 

mais respeito pelas autoridade pois a bíblia diz que elas são 

ministros de Deus para estabelecer a paz e a justiça na 

sociedade. É dever do cidadão respeitar as autoridades. David 

aqui dá-nos uma lição muito importante sobre respeito às 

autoridade mesmo quando estas não são muito boas. Ele estava 

sendo caçado por Saúl como se fosse um animal. Mas David não 

estende a mão, para lhe fazer mal. Nós devemos entregar sempre 

a Deus os casos de injustiça que vivemos, isso não quer dizer 

que vicamos sempre quietos quando injustiças são praticadas, 

não já dissemos que Deus estabeleceu a autoridade para eles 

serem promotores da paz e justiça, então se somos injustiçados 

por qualquer órgão de autoridade existem outros órgão a que 

podemos recorrer e pedir que a justiça de Deus seja exercida. 

Que Deus os tenha nas mãos. A melhor coisa, prezado amigo, é 

entregá-los nas mãos de Deus, como fez David. Muitos de nós 

querem ter nas mãos os próprios inimigos, para fazer deles o 

que queremos, mas Deus pode fazer um trabalho muito melhor com 

os nossos inimigos. Não devemos desejar o mal para ninguém, nem 

mesmo para os nossos inimigos, a quem devemos amar. Porém o 

apóstolo escreve dizendo que a vingança pertence a Deus. "A mim 

me pertence a vingança", disse o Senhor. "Eu retribuirei" diz o 

Senhor. David deixava o seu inimigo Saúl nas mãos de Deus. Por 
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que? Porque sendo Saúl ungido de Deus, então é Deus quem vai 

tratar do seu ungido, não pode tocar num ungido do Senhor. 

Ficou com a consciência perturbada porque expôs o rei ao 

ridículo. Agora vejamos os versículos de 7 a 10: Depois de deixar 

aquela gruta, Saul continuou o seu caminho. 8 David saiu e gritou atrás dele: “Ó rei, meu 

senhor!” Saul olhou para donde vinha a voz, e David inclinou-se por terra. 9 A seguir 

continuou: “Porque é que dás ouvidos às pessoas que te dizem que eu quero o teu mal? 10/11 

Hoje vais ter a prova de que tal não é verdade. O Senhor pôs-te à minha mercê, ali naquela 

gruta, e até alguns dos meus homens me disseram para te matar; mas eu poupei-te. Porque 

disse para comigo, “Não lhe hei-de fazer mal, pois é o rei que o Senhor escolheu”. 

David não permitiu que os seus homens matassem o rei Saúl. 

Qualquer um daqueles homens teria morto a Saúl num instante se 

tivesse tido a permissão de David. David mostra ao rei Saul que 

poderia tirar-lhe a vida se quisesse. Não fez porque tinha 

respeito pelo ungido do Senhor. Este antagonismo de Saúl contra 

David, é devido a ao seu orgulho e arrogância de querer sempre 

fazer as coisas à sua maneira, e de se achar o melhor por isso 

quando alguém surge que é mais popular, mais sábio mais eficaz 

torna-se uma ameaça a abater, e foi exactamente por isso que 

Deus o rejeitou. Não sei se já tem visto pessoas assim é um 

quadro que sempre se repete. Agora vamos continuar a ler I Sm. 

24:11 Olha aqui o que eu tenho nas mãos. É um pedaço da tua capa. Cortei-o sem te ter 

feito mal algum! Será que isto não te convence ainda de que não tenho a mínima intenção 
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de te fazer mal algum e de que não pequei em nada contra ti, apesar de andares todo o tempo a 

perseguir-me? 12/13 O Senhor é que há-de julgar entre nós dois. É possível que ele te venha a 

matar por aquilo que procuras fazer-me; mas eu quanto a mim nunca te farei mal. Como diz 

aquele velho provérbio: ‘O perverso actua perversamente. Mas apesar da tua maldade, eu não 

te hei-de tocar. 14/15 E, ao fim e ao cabo, atrás de quem anda o rei de Israel? O que é que o 

faz andar a perder o seu tempo, perseguindo um indivíduo que vale tanto como um cão 

morto, ou como uma pulga? Que seja pois o Senhor a julgar qual de nós tem razão e que ele 

castigue aquele que é culpado. Ele é o meu juiz e o meu advogado. Ele me defenderá da tua 

mão!” 16/21 “David, meu filho, és tu mesmo quem estou a ouvir?”, disse Saul depois 

de ele acabar. Então desatou a chorar. Acrescentou a seguir: “Tu és melhor do que eu, porque 

me pagaste o mal com o bem. Sim foste extremamente bom para comigo hoje, pois que 

quando o Senhor me entregou nas tuas mãos, não me mataste. Quem mais no mundo deixaria 

o seu adversário ir-se embora depois de o ter ao seu alcance? Que o Senhor te recompense 

pelo bem que hoje me fizeste. Dou-me conta agora de que tu te tornarás efectivamente rei e 

que Israel será bem governado sob a tua mão.  Notemos esta afirmação de Saúl 

aqui. Ele ficou profundamente impressionado com o que David lhe 

fez. Ele chora e reconhece que David será o futuro rei de 

Israel. Agora vejamos os versículos 21 e 22: Jura-me em todo o caso, 

pelo Senhor, que, quando isso acontecer, pouparás a minha família e não acabarás com a linha 

da minha descendência.” 22 David prometeu, e Saul foi-se embora. Mas David regressou à 

gruta.  Como podemos ver, prezado amigo, David não podia  

confiar neste homem. David procura lugar no deserto, nas 

cavernas. Ele procura lugar seguro porque não podia confiar em 
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Saúl mesmo depois dochoro de Saúl e de suas palavras. David 

sabe que Saúl é um homem muito instável, a qualquer momento 

estaria procurando novamente tirar-lhe a vida pois isso já 

tinha acontecido antes. Nós vamos notar novamente a grandeza da 

alma de David no capítulo seguinte I Sm.25. Nós temos neste 

capítulo a morte de Samuel. Vamos notar também o encontro de 

David com Nabal, e com Abigail. David ficou revoltado contra 

Nabal, e com justiça se revoltou, mas a sua ira foi acalmada 

por meio de Abigail. Mas vamos ler I Sm. 25:1-3 Algum tempo depois 

morreu Samuel e todo o Israel se juntou para o funeral, sepultando-o no local próprio da sua 

família, em Ramá. Entretanto David desceu para o deserto de Parã. 2 Havia um homem rico 

de Maom que tinha uma grande propriedade para criação de gado perto da aldeia de 

Carmelo. Possuia três mil ovelhas e um milhar de cabras. Naquela altura encontrava-se na sua 

quinta tosquiando as ovelhas. 3 O seu nome era Nabal, e a sua mulher, que era bela e 

inteligente, chamava-se Abigail. No entanto aquele indivíduo, descendente de Calebe, tinha 

um mau carácter e uma natureza ruim.  Já tivemos falamos quem era Samuel. 

Esta grande figura que foi o elo entre o período dos juízes e 

dos reis, todos choraram a sua morte. Vamos agora voltar ao 

caso de David. Temos então um problema para David. David não 

foi assim bem compreendido por Nabal. David foi um grande rei 

de Israel, um grande poeta um Grande militar e estadista. 

Aqueles que estudam profundamente a vida de David, vão 

descobrir que David era de fato uma grande figura. Ele nasceu 

na cidade de Belém. Seu pai era Jessé da tribo de Judá. Nasceu 
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numa cidade histórica, na mesma cidade em que nasceu o 

Salvador. Foi ele pastor das ovelhas do seu pai. Era o mais 

novo dos seus irmãos. Quando foi para escolher o rei de Israel 

todos os seus irmãos passaram diante de Samuel, e Deus não 

aceitou nenhum deles. Procurou aquele que era o mais novo. Mas 

mais novo, de coração mais puro. Era David, o homem segundo o 

coração de Deus. Deus não olha para aparência, para o exterior. 

Deus conhece o homem pelo coração. Ele viu o coração de David. 

E foi ele, David ungido por Samuel. Ele matou o gigante Golias, 

ele era músico, ele é chamado o mais doce cantor de Israel, 

escreveu as poesias mais lindas em qualquer língua do mundo. Se 

você duvida, então leia o Salmo 23. David casou-se com a 

princesa Mical, filha de Saúl. Ele foi amado por Jônatas, o 

filho de Saúl. Nunca um homem teve um amigo como Jônatas, tal 

amigo é David. Ele é considerado inimigo do rei. Ele tornou-se 

finalmente rei de Judá, depois rei de Israel. Bem, demos um 

pequeno resumo da vida de David. Aqui neste capítulo 25 temos 

uma história bem interessante da vida de David. Nabal era um 

homem louco e ingrato. É isto o quer dizer o seu nome. O seu 

nome significa louco, Nabal, era um homem louco mas rico, e  

era um homem ingrato como vamos ver, mas tinha uma mulher 

bonita e inteligente. Agora vamos ler esta história a partir do 

versículo 4/5 Ao ouvir que Nabal estava a tosquiar as ovelhas, David mandou dez dos 

seus companheiros a Carmelo com esta mensagem: 6/8 “Que o Senhor aumente a tua 

prosperidade, bem como a da tua família, e que tenhas muita paz, tu e todos 
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os teus! Disseram-me que estás a tosquiar os animais. Hás-de saber certamente que aos teus 

pastores, enquanto estiveram no nosso meio, nunca lhes aconteceu qualquer mal, e nada lhes 

faltou enquanto estiveram no Carmelo. Pergunta-lhes e verás se é ou não assim. Agora, envio-

te aqui alguns dos meus homens para te pedir um donativo, pois sabemos que é uma altura de 

fartura para ti. Por favor, dá-nos qualquer coisa do que tiveres à mão.” 9 Os moços de David 

deram o recado e ficaram à espera. 10/11 “Mas quem é esse David”, exclamou. “Quem pensa, 

esse filho de Jessé, que é ele? Há montes de servos nestes tempos que correm, fugidos aos 

seus senhores, porque é que eu havia de pegar no meu pão, na minha água, na carne das reses 

que eu abati para os meus criados e dá-la a um bando de gente que aparece não se sabe 

donde?” 12 Os mensageiros de David voltaram para trás e contaram-lhe a resposta de Nabal. 

13 “Peguem nas espadas!”, foi a resposta de David, enquanto embainhava a sua. Quatrocentos 

partiram com ele e duzentos ficaram a guardar as bagagens. 14/17 Entretanto, um dos criados 

de Nabal foi contar tudo a Abigail: “David mandou cá uns homens seus, desde o deserto, que 

falaram com muito boas maneiras ao nosso amo, mas este insultou-os e pô-los na rua. E é 

verdade que a gente de David nos tratou sempre bem e nada sofremos enquanto estivemos 

com eles; a bem dizer, de dia e de noite, eles eram como um muro de protecção para nós e 

para o gado; nada nos foi roubado durante todo o tempo que estivemos com eles. Vê bem o 

que há a fazer, porque as coisas vão correr mal para o nosso amo e a sua família ele tem tão 

mau feitio que ninguém pode falar com ele!” vemos aqui que tipo de homem era 

Nabal, filho de Beliel como dizem algumas traduções, homem de 

mau feitio esta que estamos a usar. É um homem ingrato. Ninguém 

podia falar com ele, mas Abigail era exactamente o oposto. Era 

uma mulher sábia, inteligente, compreensiva, e formosa, como 
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diz o texto. Ela procura logo fazer justiça a David que não 

ficou satisfeito com o tratamento que Nabal deu aos seus 

jovens. Agora vejamos o contrato de Abigail com David no 

versículo I Sm 25:18: 18 Então Abigail preparou à pressa duzentos bolos de farinha, 

dois odres de vinho, cinco ovelhas guisadas, setenta litros de grão torrado, cem bolos de 

passas, duzentos bolos de figo e carregou tudo em jumentos, dizendo ao criados: 19 “Vão 

já andando com isso, que eu vou a seguir.” Mas não disse nada ao marido. 20 Quando ela 

vinha a caminho montada no seu jumento, encontrou-se com David. 21/22 David tinha vindo 

a pensar durante a marcha: “Ora aqui está como nos fartámos de fazer bem a este indivíduo, 

sem recompensa alguma. Protegemos-lhe os rebanhos no deserto de tal forma que nada lhes 

foi roubado nem lhes faltou, e agora paga-nos desta maneira o bem que lhe fizemos. Tudo o 

que acabámos por receber foi insultos. Que Deus me castigue se até amanhã de manhã ficar 

vivo algum homem naquela casa!” 23 Abigail ao ver David desmontou rapidamente e 

inclinou-se. 24 “Recaia sobre mim a culpa disto tudo, meu senhor”, disse. “Peço-te que ouças 

aquilo que pretendo dizer-te. 25 Nabal é um homem mau; por favor não ligues ao que diz. É 

um louco, aliás tal como o seu nome indica. Mas a questão é que eu não soube da vinda dos 

teus mensageiros.  Abigail era uma mulher sábia. Entendeu logo o que 

poderia acontecer se a justiça não fosse feita a David. David 

tinha protegido as ovelhas de Nabal dos ladrões. Abigail assume 

diante de David toda a culpa do marido e o faz com muita 

sabedoria e humildade. Ela explica a David a qualidade do 

marido que tem. Chama a David de senhor, e considera-se serva 

de David. O que poderia fazer David diante disto? acalmou-se 
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pois tudo está explicado, está tudo perdoado. Mas o fim desta 

história impressionante nós vamos ver na próxima vez.  

Obrigado por ter preferido ouvir o som do livro, fiquemos por 

aqui e que Deus vos abençoe ricamente!!    

          Terminou 18.17h    


