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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 A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO./ 

 

 Prezado amigo estamos no capítulo 25 do primeiro livro de 

Samuel. No último interrompemos num ponto muito interessante da 

história de David e Abigail, a mulher de Nabal. Vamos voltar um 

pouco ao que já dissemos sobre Nabal, o esposo de Abigail. Ele 

era um homem rico mas não era sábio. O seu nome significa 

louco. Nabal era louco, não porque não tivesse juízo, mas por 

causa da personalidade e do coração duro; era um homem 

insensível, que não queria compreender as coisas. Era um homem 

de mau coração. David mandou os seus soldados a Nabal, pedindo-

lhe ajuda e alimento para os seus homens. Nabal porém, insultou 

os mensageiros de David e o próprio David, e os mensageiros 

voltaram de mãos vazias. Esta atitude de Nabal despertou em 

David uma grande ira e ele ficou ofendido pelo insulto, pois os 

seus soldados vinham para proteger também as propriedades e o 

gado de Nabal, sem contudo lançarem mão de qualquer coisa de 

Nabal. David então convida todos os seus seguidores a pegarem 
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em espadas e responder violentamente ao insulto recebido. Cerca 

de quatrocentos homens armados até os dentes estavam prontos 

para perseguir Nabal. David vivia nas montanhas, sofrendo os 

horrores do deserto e do desconforto, e a atitude de Nabal 

facilmente o poderia ofender, o que realmente aconteceu. E 

quando David estava muito furioso, Abigail tomou conhecimento 

de tudo o que se passara entre Nabal e os mensageiros de David. 

Quando ela toma conhecimento de que David vem com os seus 

homens para se vingar do seu marido, Abigail procura evitar a 

tragédia, porque ela sabia que David era um homem notável e que 

Deus estava com ele. Então ela rapidamente prepara e envia 

alimento para David e as suas tropas. Ela vai pessoalmente ao 

encontro de David para lhe aplacar a ira, levando pão, carne, 

vinho, passas e figos. Este é um quadro interessante: Enquanto 

David vai em direcção a Nabal, cheio de fúria e desejo de 

vingança, Abigail vinha ao seu encontro, trazendo oferendas de 

paz. David e os seus companheiros estavam famintos, e de 

repente encontram abundância de alimento, trazidos por Abigail. 

Pela primeira vez David, o ungido do Senhor, encontrava-se face 

a face com uma mulher nobre que procura ajudá-lo. Ele deve ter 

ficado impressionado com aquela mulher bonita. Ela chega diante  

de David, prostra-se no chão e humildemente pede que David se 

vingue nela e não do marido. Ela apela para o melhor sentimento 

de David e mostra que o seu marido é louco e insensato.  
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A  partir do versículo 25 lemos: "Portanto, aqui está um presente que vos 

trouxe, para ti e para os teus homens. Perdoa-me a ousadia em ter vindo até aqui. O 

Senhor certamente te recompensará com uma realeza firme, assim como aos teus 

descendentes, pois que combates as guerras do Senhor, e nunca se viu que agisses 

erradamente em toda a tua vida. " Aqui está David diante desta mulher 

que o considera um homem íntegro e fiel, que vivia para agradar 

a Deus. Esta mulher admira David pela sua personalidade.  

Vejamos o versículo 29: "Mesmo quando és perseguido por aqueles que 

procuram tirar-te a vida, o Senhor teu Deus te protege como se estivesses na palma da 

sua mão! Mas as vidas dos teus inimigos desaparecerão como pedras atiradas numa 

funda." Esta é uma das coisas mais notáveis ditas a respeito de 

David. Seria bom que o mesmo fosse dito a respeito de cada um 

de também. Certamente Abigail conhecia as proezas de David 

desde o tempo em que matou Golias.  

Vamos ler agora a partir do versículo 30: "Quando o Senhor 

tiver cumprido todas as coisas que te prometeu e te tiver feito rei de Israel, certamente 

não quererás ter a consciência dum assassino, que procurou fazer justiça por suas 

próprias mãos! Portanto, quando o Senhor tiver realizado todas essas grandes coisas a 

teu favor, peço-te que te lembres de mim!” 32 David respondeu a Abigail desta forma: 

“Seja bendito o Senhor Deus de Israel que te mandou ao meu encontro neste dia! 33/34 

Graças a Deus pelo teu bom senso! Abençoada sejas tu por me teres impedido de matar 

um homem e de me ter vingado por minhas próprias mãos. Porque, com efeito, juro-te 



PROGRAMA “O SOM DO LIVRO”                   P-#   380   

 

4 

 

pelo Senhor, o Deus de Israel, que me guardou de te fazer mal, que se não tivesses vindo 

ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria com vida amanhã de manhã.” 

35 David aceitou os presentes e disse-lhe que regressasse a casa sem temor, porque não 

lhe mataria o marido." Vemos aqui a nobreza de David. Ele teve uma 

grande admiração por esta mulher nobre e bonita e revelou por 

ela grande respeito. David não se esqueceu do pedido dela, 

revelando o seu temor a Deus. Como seria bom se tivéssemos mais 

homens com poder que revelassem em todos os momentos um temor 

de Deus e respeito pela pessoa humana. Mas infelizmente não há 

muitos homens assim em liderança.  

Vamos prosseguir lendo a partir do versículo 36: "36/38 

Quando ela chegou a casa verificou que Nabal tinha dado uma grande festa e que estava 

a cair de bêbado; por isso nada lhe disse do seu encontro com David até chegar à manhã 

seguinte. Nessa altura, estando Nabal já recuperado da embriaguês, quando ela lhe 

contou tudo o que acontecera, ele teve um ataque e caiu paralisado; ficou assim durante 

dez dias, até que morreu. Foi o Senhor quem lhe tirou a vida." Estes versos são 

um tanto tristes, apesar de se referirem a morte de mau marido 

e mau homem; De qualquer maneira era um ser humano. Nabal 

representa o homem sem temor a Deus! Representa o homem 

entregue ao pecado, ao vício e a loucura! A Bíblia fala de 

vários homens que morreram assim como Nabal, fulminados pela 

justiça de Deus. Os homens precisam de Cristo para se 

arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus! A mão de 
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Deus feriu a Nabal e este morreu, como tem ferido a muitos 

homens que zombam de Deus e dos seus servos.  

Vamos ler agora a partir do versículo 39: "39 Ao ouvir da 

morte dele David disse: “Louvado seja o Senhor! Deus deu a Nabal a recompensa que 

merecia e preservou-me de ser eu a fazê-lo. Recebeu assim a paga do seu pecado.” David 

enviou então mensageiros ter com Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. 

40/42 Quando chegaram a Carmelo e lhe apresentaram o pedido, ela aceitou e aprontou-

se para partir. Levou consigo cinco das suas moças, montou no jumento e foi com os 

homens de David. Assim se tornou mulher de David. 43/44 David casou também com 

Ainoã de Jezreel. O rei Saul entretanto tinha obrigado a primeira mulher de David, 

Mical sua filha, a casar com um indivíduo de Galim chamado Palti, filho de Laís." 

David, de facto, não se esqueceu de Abigail. No encontro 

primeiro que tiveram, ela advertiu a David que não matasse seu 

marido. E David reconheceu que Deus usou aquela mulher para 

impedi-lo de cometer um crime. Mas que ele faz agora, casando-

se com Abigail não é correcto e Deus não aprova. Aqui começa o 

pecado na vida de David. David fez o que era errado aos olhos 

do Senhor e Deus não aprova o pecado na vida dos seus servos. 

Porém David era o homem segundo o coração de Deus, porque  

sabia reconhecer e se arrepender dos seus pecados. Era um homem 

humilde. O pecado é pecado em todo o tempo. Porém, quanto maior 

for a luz, maior gravidade terá o pecado. Ou seja, o que David 

fez se fosse nos nossos dias destruiria completamente a vida 
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desse ministro de Deus, porque agora temos maior revelação da 

palavra de Deus do que tinha David no seu tempo.  

Agora vamos passar para o capítulo 26 e ver David outra 

vez poupando a vida de Saul. Começando no versículo 1 em 

diante: "Os homens de Zife vieram ter com Saul em Gibeá dizer-lhe que David 

tinha voltado para o deserto e estava escondido nas colinas de Haquila. Saul reuniu a 

tropa de elite, com três mil combatentes e foi em sua perseguição. 3/4 Acampou junto à 

estrada, à entrada do deserto em que David se escondia; mas David, sabendo da sua 

vinda, enviou espias para lhe estudar os movimentos. 5/7 Uma noite David esgueirou-se 

pelo acampamento de Saul. Este, acompanhado do general Abner, estavam a dormir no 

centro do acampamento, rodeado de soldados. “Há algum voluntário que queria vir 

comigo até ali?”, perguntou David a Aimeleque (o heteu) e a Abisai (irmão de Joab e 

filho de Zeruía.) “Vou eu”, respondeu Abisai. Desceram ambos até ao lugar em que 

estava Saul e viram que estava a dormir, com a lança ao lado, no chão. 8 “Deus pôs-te o 

teu inimigo nas mãos, sem dúvida alguma”, sussurrou Abisai a David. “Deixa-me ir a 

mim atravessá-lo com a lança. Cravo-o no chão. Faço de um só golpe!” 9/11 “Não. Não o 

matarás. Quem é que seria considerado inocente depois de ter morto aquele que Deus 

escolheu como rei? Deus certamente que o castigará um dia, e virá a morrer, ou numa 

batalha ou simplesmente de velho. Mas que Deus nunca permita que eu venha a matar 

aquele que foi escolhido por ele para ser rei! Vou-te dizer o que faremos — tiramos-lhe a 

lança e a bilha de água e vamo-nos daqui!”" Mais uma vez vemos o respeito 

que David tem por Saul por ele ser rei e por ter sido ungido 

pelo senhor. David tinha um profundo respeito pela posição que 

Saul ocupava. Como pessoa sabemos que Saul valia muito pouco ou 
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quase nada: Era um homem mau, mesquinho e egoísta. Porém David 

respeitava a sua posição, pois era o Ungido do Senhor. Os 

soldados de David, por sua vez, achavam que Saul deveria ser 

morto, e esta ocasião era tão boa como qualquer outra. Para 

eles era Deus entregando Saul nas mãos de David para o matar. 

Porém David não entendia assim. Ele tinha respeito por Saul e 

bastante paciência para esperar o seu tempo. David já havia 

sido ungido rei de Israel. Seria fácil ele pensar que deveria 

antecipar os acontecimentos, tirar a vida do seu inimigo Saul  

e assumir o trono. Mas ele não se precipitou. Preferiu sofrer e 

esperar. Deus tomaria conta do assunto. David não quer ser 

culpado desse pecado. O assunto era da responsabilidade de 

Deus. Quando tomamos certos problemas em nossas mãos para os 

resolver, saímo-nos muito mal. A pressa e a precipitação são 

coisas perigosas e terríveis. 

Vamos ler a partir do versículo 12: "12/13 David pegou na lança, 

na bilha de água, e foram-se ambos embora sem que ninguém desse por coisa nenhuma, 

nem sequer acordasse, pois que tinha sido Deus mesmo que os tinha posto a dormir. 

Subiram a encosta do monte que estava em frente ao acampamento e puseram-se a uma 

distância segura. 14 Então David gritou para Abner e para Saul: “Acorda, Abner!” 

“Quem é que está a chamar?”, perguntou Abner. 15/16 “Então, Abner, és um militar 

exemplar!”, disse David com ironia. “Onde é que se encontraria em Israel uma pessoa 

assim? Mas olha que não soubeste guardar o teu senhor, o rei, quando houve alguém 

que veio para matá-lo! Isso não é bom  sinal! Garanto-te, em nome do Senhor, que 
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deverias morrer por causa da tua incúria. Repara só, onde estão a lança e a bilha de 

água que estavam à cabeceira do rei?” Novamente David poupa a vida de 

Saul e mostra-lhe com factos de que não quer matá-lo, se não já 

o teria feito, pois desta vez encontrou-o deitado, dormindo, 

sem nenhuma protecção, e leva a lança e a bilha da água para 

provar que o teve nas mãos, mas poupou a sua vida. Na primeira 

vez, na caverna de Adulão, David cortou a orla do manto de Saul 

e lhe poupou a vida. Agora outra vez Saul escapa graças a 

grandeza moral e espiritual de David. Mas vejamos a reacção de 

Saul. Na primeira vez Saul ficou humilhado e profundamente 

impressionado com a grandeza de caracter de David; Prometeu 

nunca mais fazer nada contra a David, reconhecendo inclusive 

que ele seria o rei de Israel. Mas David continuou fugindo de 

Saul, temendo a sua ira e ódio. Agora em que a sua vida é 

novamente poupada por David, a sua reacção encontramos a partir 

do versículo 17: "17/18 Saul reconheceu a voz de David e disse: “És tu, David 

meu filho?” “Sim, senhor, sou eu. Porque me persegues tu? Que fiz eu? Qual é o meu 

crime? 19 Se foi o Senhor quem te incitou contra mim, então que ele aceite a minha 

oferta de paz. Mas se tudo isto não for mais do que o fruto da vontade dum homem, 

então que esse homem seja amaldiçoado por Deus. Tu fizeste que fugisse da minha casa, 

e não posso viver com o povo do Senhor; têm chegado a propôr-me prestar culto a 

deuses estranhos. 20 Estarei eu destinado a morrer em terra estrangeira, longe da 

presença de Jeová? Porque é que o rei de Israel haveria de correr atrás da minha vida, 

como se fosse atrás duma perdiz dos montes?”  Aqui David fala ofendido, 
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querendo mostrar o erro de Saul. O que é que David tinha feito 

contra ele para ser perseguido e caçado como se caça um animal 

nas montanhas? David critica a obsessão de Saul e o seu 

comportamento irracional e cruel. Saul estava possesso de um 

espírito mau, por isso não pensava nem agia correctamente. Saul 

não foi o único rei a procurar eliminar os seus oponentes 

políticos pela violência e pelo crime. O mundo está cheio de 

homens poderosos como Saul: Possessos de espíritos maus, 

violentos, sanguinários, cruéis, egoístas, temperamentais, 

desumanos, invejosos, em suma homens maus dominados pelo seu 

pecado. Jesus veio precisamente para libertar-nos do poder do 

pecado me nossas vidas. Não nos deixemos dominar pelo pecado; 

Entreguemo-nos aos pés de Cristo para sermos libertados e 

purificados de toda a injustiça. Deus quer e tem o melhor para 

nós. Não sejamos como Saul.  

De volta ao texto vejamos a reacção de Saul: "21 Então Saul 

confessou: “Actuei erradamente. Regressa a casa, meu filho, e nunca mais te hei-de fazer 

mal; porque hoje poupaste-me a vida. Tenho sido como um louco, e errei  

profundamente.” 22/24 “Aqui está a tua lança, meu senhor”, respondeu David. “Que um 

dos vossos moços venha aqui buscá-la. O Senhor recompensa cada um pela sua rectidão 

e pela sua lealdade. Quanto a mim, ele bem viu que recusei matar-te mesmo tendo-te, o 

Senhor, posto entre as minhas mãos. Agora, que o Senhor guarde a minha vida, tal como 

eu poupei a tua hoje. Que o Senhor me livre de todas as minhas tribulações.  25 E Saul 

disse a David: “Que Deus te abençoe, meu filho David. Tu farás grandes coisas e serás 
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um grande guerreiro.” Então David foi-se embora e Saul voltou para o sítio onde estava 

antes." Poderíamos pensar que David e Saul aproveitaram a 

oportunidade para fazerem as pazes e derem as mãos; Mas isto 

não aconteceu. Não havia condições para tal. Saul era sempre 

Saul e David não podia confiar nele. As palavras de Saul soam 

bonitas demais para serem verdadeiras. Saul considera o seu 

comportamento louco, diz que errou excessivamente, deseja  

benção muito sucesso para David. Porém tudo não passa de meras 

palavras. David não confia nelas. Em vez de lhe apertar a mão 

segue o seu caminho, e Saul volta para o seu lugar. Prezado 

amigo, em Saul vemos um homem sem Deus, sem esperança, sem 

direcção e sem rumo. Em David vemos um homem que está na escola 

do sofrimento aprendendo a ser um rei conforme Deus quer. David 

estava a ser treinado educado por Deus para ocupar o trono de 

Israel. Muitas vezes os nossos sofrimentos fazem parte do 

aprendizado e das lições da escola de Deus, para aprendermos as 

coisas da vida e quem sabe alguma coisa para um futuro serviço 

para Deus. Que como David, sejamos humildes, pacientes e 

íntegros.  

Hoje vamos focar por aqui. Muito obrigado amigo pela sua 

atenção. No próximo programa continuaremos a seguir a vida 

deste grande homem de Deus. ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA 

COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E GUARDE!  E QUE O SOM DESTE 

LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU 

RÁDIO. 
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