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INTRODUÇÃO (I Sm 25.2-35) 
 

Pai celestial, louvado seja o Teu nome; 
agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos tem dado 
de estarmos juntos aqui nesta noite, para bendizermos o 
Teu nome, e somos particularmente gratos também pela 
presença do Chip e do Alex conosco de forma que 
possamos ouvir da Tua mensagem, e do recado que vem 
de Ti para que todos nós possamos crescer nisso. Que o 
Senhor nos abençoe. É o que eu oro em nome do Senhor 
Jesus Cristo, amém. 

Boa noite. É uma grande honra para mim estar 
aqui hoje a noite. Por muitos anos eu tenho planejado vir 
ao Brasil, e esta é a minha primeira vez aqui. E eu tenho 
tido a oportunidade de conversar e conhecer alguns de 
vocês, e tem sido realmente divertido. Muito obrigado 
pela sua hospitalidade; para aqueles que participaram da 
Conferência dos Pacificadores dos últimos dias: 
obrigado por terem estado conosco aqui. Espero que 
tenha sido útil e de valor aquilo que eu pude 
compartilhar com vocês nestes dias. 

Gostaria de começar trazendo cumprimentos 
calorosos de minha família, da pequena cidade do estado 
de Montana chamada Beelins. Uma curiosidade; alguém 
aqui já esteve em Montana? Ok, nenhuma mão se 
levantou. Eu também quero trazer saudações da minha 
organização, o ministério Peace Makers, Os 
Pacificadores, e também da minha igreja Rock 
Mountain. Eu tenho que dizer, antes de começar, que eu 
realmente gostei muito do momento de louvor de vocês 
aqui. Eu realmente esperava, eu gostaria que tivesse este 
tipo e esta qualidade de louvor na minha igreja. Mas nós 
somos presbiterianos, o que é que eu posso dizer? 

 Deus chama a cada um de nós para 
sermos pacificadores. E, se você é como eu, nós temos 
uma série de oportunidades para isso. Todas as semanas 
existe algum tipo de conflito, grande ou pequeno, nas 
nossas vidas. E Deus nos dá a oportunidade de fazermos 
alguma coisa com essa situação de conflito. Nós 
podemos fazer algo que agrada ou algo que desagrada a 
Ele. Uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos é  
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que, quanto mais a gente segue aquilo que a Bíblia nos 
diz, não somente temos menos conflitos, mas também é 
mais fácil resolvê-los de uma maneira que traga honra a 
Deus. E a Bíblia está cheia de sugestões e de ordenanças 
em relação àquilo que nós devemos fazer nestas 
situações. 
 Portanto, vamos dar uma olhadinha em algumas 
porções da Escritura hoje a noite, e pode ser que a gente 
até passe por uma passagem com a qual vocês não 
estejam familiarizados. Vem do livro de I Samuel, no 
Antigo Testamento, capítulo 25, a história de Davi e 
Abigail. Então, nós vamos ler no capítulo 25 os versos 
de 2 a 35. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, por favor, 
o faça. Esta é uma seção longa da Bíblia, mas nos diz 
uma história realmente muito boa. Então por favor, ouça 
esta história com atenção: a história do encontro de Davi 
e Abigail: 
 2 Certo homem de Maom, que tinha seus bens na 
cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía mil cabras e 
três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em 
Carmelo. 3 Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher 
era Abigail, mulher inteligente e bonita; mas seu 
marido, descendente de Calebe, era rude e mau. 
 4 No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal 
estava tosquiando as ovelhas. 5 Por isso, enviou dez 
rapazes, dizendo-lhes: “Levem minha mensagem a 
Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. 
6 Digam-lhe: 'Longa vida para o senhor! Muita paz 
para o senhor e sua família! E muita prosperidade para 
tudo o que é teu!' 
 7 “Sei que estás tosquiando tuas ovelhas. 
Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os 
maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram 
em Carmelo não se perdeu nada que fosse deles. 8 
Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja 
favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por 
favor, dá a nós, teus servos, e a seu filho Davi o que 
puderes'”. 
 9 Os rapazes foram e deram a Nabal essa 
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mensagem, em nome de Davi. E ficaram esperando. 10 
Nabal respondeu então aos servos de Davi: “Quem é 
Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos 
servos estão fugindo de seus senhores. 11 Por que 
deveria eu pegar meu pão e minha água, e a carne do 
gado que abati para meus tosquiadores, e dá-los a 
homens que vêm não se sabe de onde?” 
 11 Então, os mensageiros de Davi voltaram, e ao 
chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. 13 
Davi ordenou a seus homens: “Ponham suas espadas na 
cintura!” Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 
quatrocentos homens acompanharam Davi, enquanto 
duzentos permaneceram com a bagagem. 
 14 Um dos servos disse a Abigail, mulher de 
Nabal: “Do deserto, Davi enviou mensageiros para 
saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. 15 No 
entanto, aqueles homens foram muito bons para 
conosco. Não nos maltrataram, e, durante todo o tempo 
em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. 
16 Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, 
durante todo o tempo em que estivemos com eles 
cuidando de nossas ovelhas. 17 Agora, leve isso em 
consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a 
destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a 
sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém 
consegue conversar com ele.” 
 18 Imediatamente, Abigail pegou duzentos pães, 
duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas 
preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos 
de uvas passas e duzentos bolos de figos prensados, e os 
carregou em jumentos. 19 E disse a seus servos: “Vocês 
vão na frente; eu os seguirei”. Ela, porém, nada disse a 
Nabal, seu marido. 
 20 Enquanto ela ia montada num jumento, 
encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam 
descendo em sua direção, e ela os encontrou. 21 Davi 
tinha dito: “De nada adiantou proteger os bens daquele 
homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me 
pagou o bem com o mal. 22 Que Deus castigue a Davi, e 
o faça com muita severidade, caso até de manhã eu 
deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que 
pertencem a Nabal!” 
 23 Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do 
jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em 
terra. 24 Ela caiu a seus pés e disse: “Meu senhor, a 
culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te 
fale; ouve o que ela tem a dizer. 25 Meu senhor, não dês 
atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, 
conforme o significado do seu nome; e a insensatez o 
acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes 
que meu senhor enviou. 

 26 “Agora, meu senhor, juro pelo nome do 
SENHOR e por tua vida que foi o SENHOR que o 
impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas 
próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que 
pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. 
 27 E que este presente que esta tua serva trouxe 
ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. 28 
Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o 
SENHOR certamente fará um reino duradouro para ti, 
que travas os combates do SENHOR. E em toda a tua 
vida, nenhuma culpa se ache em ti. 29 Mesmo que 
alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida de meu 
senhor estará firmemente segura como a dos que são 
protegidos pelo SENHOR teu Deus. Mas a vida de teus 
inimigos será atirada para longe como por uma 
atiradeira. 30 Quando o SENHOR tiver feito a meu 
senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado 
líder sobre Israel, 31 meu senhor não terá no coração o 
peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem 
de ter feito justiça com as próprias mãos. E, quando o 
SENHOR tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva”. 
 32 Davi disse a Abigail: “Bendito seja o 
SENHOR, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu 
encontro. 33 Seja você abençoada pelo seu bom senso e 
por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com 
minhas próprias mãos. 34 De outro modo, juro pelo 
nome do SENHOR, o Deus de Israel, que evitou que eu 
lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa 
encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente 
a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia”. 
 35 Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha 
trazido e disse: “Vá para sua casa em paz. Ouvi o que 
você disse e atenderei o seu pedido”. 
 Uma passagem longa, mas uma história 
fantástica. Abigail é uma pacificadora. Só para fazer um 
resumo da história: Davi solicita comida, mantimentos e 
provisões a Nabal e ele recusa; Davi jura que vai se 
vingar disso. Abigail vai ao encontro de Davi e leva 
comida, bebida e cai aos seus pés pedindo misericórdia. 
Mas de maneira muito importante ela diz a verdade: Que 
se ele não seguir a verdade naquilo que ele disse que 
faria, ele não vai ter na sua consciência um peso 
desnecessário de sangue. Davi ouve através de Abigail 
Deus falando a ele. Ele muda a sua mente. Ele muda o 
que iria fazer. Ele agradece a Abigail por tê-lo chamado 
a atenção. 
 Há quatro lições que eu quero enfatizar a partir 
da história de Abigail que são muito importantes, as 
quais você e eu podemos praticar nas nossas vidas.   
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PACIFICADORES TOMAM A INICIATIVA (I Sm 
25.18-20; Mt 18.15, 5.23-24) 

 
A 1º Lição vem dos versos 18 a 20, que nos diz: 

Abigail não perdeu tempo. Assim que percebeu o que 
estava acontecendo, ela tomou a iniciativa. Foi e fez 
aquilo que deveria ser feito. Portanto, a lição para nós: 
Pacificadores tomam a iniciativa. Eu não sei a respeito 
de vocês, mas eu percebo que, quando estou numa 
situação de conflito, a última coisa que eu quero fazer é 
tomar a iniciativa. A minha preferência pessoal é que 
esta situação simplesmente desaparecesse. Que a outra 
pessoa, com a qual eu estou nessa situação de conflito, 
simplesmente mudasse e passasse a se comportar da 
maneira como eu acho que ela deveria se comportar. E o 
resultado em minha vida é que, ao invés do conflito 
acabar, ele normalmente se torna ainda pior.  
 Existem outras porções na Palavra de Deus que 
falam a respeito de tomar a iniciativa quando alguém 
tem um conflito conosco. Não esperar, mas ir. Vamos 
dar uma olhada rápida em algumas destas passagens. A 
primeira delas vem do livro de Mateus, capítulo 18, 
versículo 15: Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a 
sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você 
ganhou seu irmão. 

Você entende o que esta passagem está dizendo? 
Se o seu irmão pecar contra você – isso significa que 
você é a pessoa inocente na história. Eu não fiz nada de 
errado! Os caras maus, na verdade, é que estão contra 
mim. Então, na minha maneira de pensar, é o outro quem 
deve vir até a mim e pedir desculpas. Mas não é o que 
está escrito aqui! Se o seu irmão pecar contra você, vá e 
mostre-lhe o erro. Eu preciso ir em direção a meu irmão 
ou irmã para ajudá-lo a enxergar o que fizeram de 
errado.  

Isto é algo realmente muito difícil de se fazer. Eu 
vou dizer a verdade: eu preferia que Jesus não tivesse 
dito esta parte. Mas está aí. E, se eu vou servi-lo, eu 
preciso fazer o que a Palavra dEle me diz. O o verbo está 
dizendo: Vá! Não é: sente-se e espere. Não é: fique um 
pouquinho. É: vá! 

Vamos dar uma olhada rápida numa outra 
passagem, no capítulo 5 de Mateus, versículos 23 e 24: 
Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta 
diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem 
algo contra você, 24 deixe sua oferta ali, diante do altar, 
e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão; depois volte 
e apresente sua oferta. Eu entendo que, para um judeu, 
entregar uma oferta diante do altar era um ato de 
adoração. Jesus está dizendo: se você está nesse ato de 
deixar uma oferta diante do altar e você se lembra que 
alguém tem algo contra você, tem um conflito contra 
você, deixe sua oferta diante do altar. Primeiro, vá e se 

reconcilie com esta pessoa. Depois, volte e complete a 
sua oferta.  

Você ouviu a palavra “vá” novamente. Pare o 
louvor e vá se reconciliar. De novo, isso é muito difícil 
de se fazer. Mas se você pensa a respeito disto, então 
tomar uma iniciativa como pacificador faz muito 
sentido. Porque, quando a gente faz isso, nós estamos 
imitando aquilo que o próprio Deus fez. Em Gênesis 3, 
nós lemos a respeito do ato de rebeldia de Adão e Eva, e 
o restante das Escrituras nos conta a história daquilo que 
o Senhor teve que fazer para trazer a reconciliação entre 
Ele e o resto da humanidade. E, nesta grande história de 
reconciliação, quem tomou a iniciativa? Foi o Senhor, 
certo? Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Para 
que tenhamos vida eterna a partir do perdão dos nossos 
pecados. Deus tomou a iniciativa de nos resgatar. 
Quando nós não poderíamos fazê-lo, como está escrito 
em Romanos: “quando ainda éramos pecadores, mas 
Deus nos resgatou”. A palavra de Deus diz: Vá, mesmo 
quando alguém tem algo contra nós, e é possível ver esta 
lição a partir da vida de Abigail. Pacificadores tomam a 
iniciativa. E a gente precisa fazer a mesma coisa. Ok, 
esta é a primeira lição. 

 
PACIFICADORES USAM AS PALAVRAS DE 
MANEIRA SÁBIA(I Sm 25.23-31; Pv 12.18; Ef 4.29) 
 

Nos versos 23 a 31, vemos a história de Abigail 
abordando Davi. Perceba como as palavras dela são 
cheias de graça e gentileza. Ela diz exatamente o que 
precisava dizer, com o objetivo de atrair a atenção de 
Davi e de ter certeza que ele a ouviria. Portanto, a 
segunda lição: Pacificadores usam as palavras de 
maneira sábia. 
 Em toda situação de conflito, nós temos a 
oportunidade, a partir das palavras, de tornarmos a 
situação melhor ou pior. Muito constantemente, a gente 
permite que sentimentos como frustração e raiva 
dominem a maneira como nós nos expressamos. Isso se 
torna a motivação oculta nas palavras que usamos - e a 
gente sabe que deveríamos fazê-lo de maneira diferente. 
Mas, de novo, é algo muito difícil de se fazer.  

Também existem algumas outras passagens que 
servem de guia para nós nesta lição. Tenho certeza que 
vocês podem pensar em uma série de outras passagens 
da Bíblia. Veja, agora, Pv 12.18: Há palavras que ferem 
como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. 
 Isso realmente acontece, não é? Será que alguma 
vez você já foi atingido ou ferido pelas palavras de 
alguém? Isso pode nos magoar e, realmente, são como 
uma espada atravessando os nossos corações. Portanto, 
nós devemos ser cuidadosos e usar as palavras de 
maneira sábia, como o provérbio nos diz que a língua 
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correta traz reconciliação, traz a cura. E é isso que a 
gente vê Abigail fazendo: usando palavras de maneira 
graciosa, sábia. Umas das minhas passagens prediletas, 
que eu gosto de usar quando eu trato de situações de 
conflito, é Efésios, capítulo 4, versículo 29. Vamos dar 
uma olhada nesta passagem: Nenhuma palavra torpe 
saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para 
edificar os outros, conforme a necessidade, para que 
conceda graça aos que a ouvem.  

Não é somente que eu devo evitar que palavras 
incorretas saiam da minha boca. Mas é onde está o meu 
foco. O foco não deve estar em mim, mas sim na outra 
pessoa. As minhas palavras tem que ser construtivas para 
a outra pessoa; devo encontrar maneiras de encorajá-la 
de acordo com suas necessidades, quaisquer que sejam 
elas. Quem irá se beneficiar disso? Eles irão se 
beneficiar. Irei beneficiar aqueles que irão ouvir as 
minhas palavras de sabedoria. Então, isso tem muito a 
ver com a maneira sábia de falar quando nós estamos em 
conflito. Temos que pensar de maneira muito cuidadosa 
em quem nós estamos servindo. 
 Anteriormente, no capítulo 4, Paulo menciona a 
expressão “falar a verdade em amor”. A gente relaciona 
aquilo que ele diz no capítulo 4 à essa passagem: nós 
entendemos que isso significa falar a verdade, mas de 
uma maneira que seja construtiva para o meu irmão. Isso 
exige oração, pensamento e cuidado; mas se nós nos 
lembrarmos de Jesus e de como Ele falava com as outras 
pessoas, vemos este tipo de discurso demonstrado de 
uma maneira incrível. Ele sempre estava pensando em 
Deus e na maneira como as outras pessoas deveriam 
ouvir a verdade. Portanto, pacificadores precisam usar 
as palavras de maneira adequada. Abigail fez isso e 
nós devemos fazer o mesmo. 
 
PACIFICADORES TEMEM A DEUS MAIS DO QUE 
A HOMENS (1 Sm 25.19, 36-38; Fp 2.3-4, 8-9) 
 

A terceira lição que a gente aprende de Abigail 
através dessa passagem é que ela teme a Deus mais do 
que teme a homens. Esses trinta e três versos que nós 
lemos demonstram isso: durante todo o tempo, ela estava 
mais preocupada em agradar a Deus do que com os 
riscos que ela mesma estava correndo dentro desta 
situação. E ela fez algo sem que Nabal soubesse. Ela não 
disse a Nabal o que ela iria fazer; ela se colocou em risco 
e, quando foi falar com Davi, estava se colocando numa 
situação de perigo. Davi estava furioso, querendo 
vingança, e ele tinha 400 homens armados com ele. Mas 
Abigail não temeu a Davi e nem a Nabal, seu marido.  
 Nessa situação em que Deus a colocou, durante 
todo o tempo ela demonstra que temia mais ao Senhor 
do que aos outros ou pela sua própria vida. E, então, ela 

tem uma oportunidade incrível de falar a verdade para 
Davi. Ela o encontrou e disse aquilo que ele precisava 
ouvir: Se ele parasse e deixasse de alimentar o desejo de 
vingança, não derramaria sangue em vão. E ele não 
precisaria passar o resto da vida com esse peso na sua 
consciência. 

Então, essa próxima lição, toda ela, é a respeito 
de temermos ao Senhor mais do que a homens. É 
tomar vantagem, fazer uso destas situações que nos são 
dadas por Deus para servirmos como pacificadores em 
meio aos nossos próprios conflitos. Não temendo 
aquilo que alguém pode pensar ou dizer ao nosso 
respeito, mas confiando em Deus. Sabendo que Ele será 
capaz de cuidar de nós nestas situações. Isso é um 
modelo daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Jesus 
sacrificou a si próprio por nós, por você e por mim. Ele 
temeu a Deus mais do que temeu a cruz. Como resultado 
disso, a gente tem a vida eterna. 

Existem algumas passagens que também são 
muito úteis a respeito do tema do temor. Escrevendo à 
igreja de Filipenses, Paulo diz em Fp 2.3-4: Nada façam 
por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente 
considerem os outros superiores a si mesmos. 4 Cada 
um cuide, não somente dos seus interesses, mas também 
dos interesses dos outros. 

Você ouviu isso: considere os outros superiores a 
você, não tenha medo deles. Considere, ou avalie a 
possibilidade de considerar aquilo que é importante para 
o outro. Não só o que é importante para você. E, a partir 
do versículo cinco, Paulo fala do modelo que nós temos 
em Jesus. Como Ele deixou o céu e veio em meio a nós. 
Como Ele deixou o seu lar celestial para habitar entre 
nós. Nos versículos 8 e 9, Paulo vai dizer: E, sendo 
encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e 
foi obediente até a morte, e morte de cruz! 9 Por isso 
Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que 
está acima de todo nome. 
 Ele se humilhou, tomando a forma de um servo 
para nos servir. Abigail fez a mesma coisa. Ela serviu às 
necessidades de Davi. Ela não somente trouxe a comida 
e a bebida, mas falou a verdade a Davi conforme a 
oportunidade que lhe foi dada pelo próprio Deus. De 
uma maneira muito real, ela mudou o curso da história.  
 Em algumas ocasiões, agir no interesse dos 
outros é muito desconfortável. E a gente é chamado a 
fazer coisas que a gente preferiria não fazer. Eu ouvi 
uma história, alguns anos atrás, a respeito de um piloto 
de uma companhia aérea. Seu voo já estava atrasado 
para pousar, e depois que ele de fato o fez e estava 
taxiando para parar e permitir que os passageiros 
deixassem o avião, ele sabia que muitos desses 
passageiros tinham voos de conexão para outros lugares 
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e, então, ele queria tentar ajudá-los. Então, ele foi pela 
rota mais rápida que havia com a permissão de seus 
superiores, e enquanto está indo pela pista, foi rápido 
demais e, ao fazer uma curva, uma das rodas do trem de 
pouso sai da pista e entra numa possa de lama, e o avião 
simplesmente para.  

Ele estava tentando ajudar os passageiros, mas 
acaba piorando as coisas. E aí tiveram que trazer todos 
os caminhões para pista, e levou mais de uma hora para 
poder tirar esse avião da lama. Se eu fosse aquele piloto, 
enquanto todos estivessem saindo, eu fecharia a porta da 
minha cabine e esperaria todo mundo ir embora para não 
ouvir nenhuma reclamação. Que situação chata. Ele 
tinha a melhor das intenções e estragou tudo. Mas vocês 
sabem o que ele fez? Bom, ele já estava com um grande 
problema com a companhia aérea, com seu empregador. 
Tenho certeza de que alguns dos supervisores não 
estavam muito satisfeitos do avião ter parado na lama e 
ter causado inconveniências e problemas para uma série 
de pessoas. Então, esse piloto se certificou não só pelos 
funcionários da companhia aérea, mas também tomou a 
precaução de garantir que cada uma das pessoas do voo 
fossem tratadas da maneira adequada e conduzidas aos 
seus próximos voos; e caso eles precisassem de um lugar 
para ficar ou de algo para comer, ele garantiu que elas 
receberiam isso. Além disso, ele ficou na saída do avião, 
e pessoalmente se desculpou com cada um dos 
passageiros: “Quero que você saiba que isso foi minha 
culpa, eu errei. E eu sinto muito que você esteja tendo 
um problema agora. Nós vamos fazer o possível para 
que os inconvenientes dessa situação sejam os menores 
possíveis para você.” 
 Ele assumiu a responsabilidade num nível 
pessoal. Pelos problemas que causou às outras pessoas, 
tenho certeza de que isso não foi divertido ou agradável 
para ele. Mas você quer saber? Foi a coisa certa a fazer. 
Porque, naquele momento, os passageiros precisavam 
ouvir o que ele tinha a dizer. “Foi minha culpa! Eu sinto 
muito. Nós faremos tudo que pudermos para ajudá-lo.” 
Eu não sei se este homem era um cristão; mas, naquele 
momento, ele estava servindo os seus passageiros e 
garantindo que eles recebessem o tratamento adequado. 
E essa era uma prioridade mais importante do que 
qualquer tipo de problema ou desconforto que ele 
pudesse ter.  
 Da mesma maneira, a gente pode temer a Deus e 
não aos homens. Nesta passagem de Filipenses, Deus 
nos disse não somente para servi-lo, para que sirvamos a 
Deus, mas também para que sirvamos aos outros. 
Pacificadores temem a Deus mais do que temem aos 
homens. Essa é uma das lições de Abigail, e também é 
uma lição para nós. 

PACIFICADORES CONFIAM QUE DEUS TRARÁ 
OS RESULTADOS (I Sm 25.26, 28, 32; 2 Tm 2.24-25)
  
 

E a lição final que aprendemos desta passagem é 
que Abigail confiava que o Senhor traria os resultados. 
A gente lê nos versos 32 a 34 que Davi, em pessoa, 
agradeceu e louvou Abigail pela sua atitude. Você 
imagina que ela tinha alguma ideia ou sonhava que isso 
fosse acontecer quando ela se viu nessa situação de 
conflito? Tudo o que ela imaginava é que ela iria até 
Davi e que ele simplesmente a mataria com uma de suas 
espadas. Mas ela tomou a iniciativa!  

Enquanto caminhava em direção a Davi, eu 
imagino que ela reforçava em sua mente que não temia 
os homens, que não temia Davi - ou melhor, o seu medo 
não era tão grande a ponto de impedi-la de fazer o que 
era correto. E ela demonstrou que confiava que Deus 
traria os resultados. Ela não tinha nenhuma ideia de qual 
seria o resultado, e Deus a honrou.  
 Quando olhamos para esses números nessa 
passagem, vemos que Abigail tinha alguns servos e 
alguns jumentos, contra 400 homens armados e 
lutadores, homens experientes em batalhas, guerreiros 
liderados pelo futuro rei de Israel. Que tipo de chances 
vocês acham que Abigail tinha? Mas vocês querem 
saber? Não era Abigail que estava numa situação de 
inferioridade numérica naquele dia. Era Davi! E vocês 
sabem por quê? Porque Abigail fazia o que Deus queria 
que ela fizesse. Ela confiou que Deus traria os 
resultados. Ela foi e falou de uma maneira sábia.  
 Davi por outro lado, estava prestes a fazer algo 
que era errado, que não era honroso diante de Deus. E, 
quando a gente olha para trás nessa história, percebemos 
que Davi não tinha nenhuma chance. Deus estava com 
Abigail naquela noite. E a lição é que, quando nós 
confiamos que Deus trará os resultados, Ele pode nos 
usar e trabalhar nas nossas vidas de uma maneira que a 
gente sequer possa imaginar.  
 Existe uma passagem maravilhosa em 2 Timóteo, 
capítulo 2, versículos 24 e 25, que diz: Ao servo do 
Senhor não convém brigar mas, sim, ser amável para 
com todos, apto para ensinar, paciente. 25 Deve corrigir 
com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que 
Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao 
conhecimento da verdade. 

Ouviu essas duas descrições de cargo? O que 
Paulo está dizendo para Timóteo sobre o seu trabalho? 
Para gentilmente instruir. Qual é o papel de Deus? Dar a 
eles arrependimento, que leve ao conhecimento da 
verdade. Este trabalho é de Deus. Dar arrependimento, 
mudar corações. Se alguém aí é como eu, você 



 6 

provavelmente imagina que é minha parte, que é o meu 
trabalho corrigir as pessoas. De alguma maneira eu tenho 
que garantir que eles farão o que eu acho que é certo. 
Mas isso resulta em uma série de comportamentos e 
palavras que não são úteis. Mas Paulo, falando a 
Timóteo, diz: “Você entendeu isso errado. O seu 
trabalho é instruir os outros, fazendo-o de uma maneira 
gentil. Falando a verdade, mas de maneira gentil.” 
 Deus nos fala que o resto é com Ele. Essa é parte 
dEle, o Seu trabalho: mudar os corações. Você vai 
confiar nEle para esta tarefa? Pacificadores confiam 
que Deus trará os resultados. Muitas coisas vão 
acontecer em nossas vidas que estão muito além do 
nosso controle. Embora a gente gostaria muito de 
consertá-las, na verdade não há grandes chances de que a 
gente tenha êxito nisso. Não me entenda mal, a gente 
tem que fazer a nossa parte. Mas não se esqueça que 
Deus tem um papel, e a gente pode confiar que Ele irá 
trazer os resultados. 

 
CONCLUSÃO 

 
Então, essas são as quatro grandes lições de 

Abigail, a pacificadora. Isso se aplica à minha e à sua 
vida. Tome a iniciativa. Lembre-se desse verbo: “vá”. 
Não importa se eu acho que sou inocente na história ou 
não; eu tenho que ir e fazer algo a respeito disso. 
Pacificadores usam as palavras de maneira sábia, de 
uma maneira que traga redenção. Falando a verdade 
para as pessoas de uma maneira que traga benefícios a 
elas. Que seja construtivo.  

Terceira lição: pacificadores temem a Deus 
mais do que aos homens. Existem tantas situações em 
que nós nos contemos, e não tomamos certas iniciativas 
porque temos medo dos outros. Temos que ser sábios, 
cuidadosos com a forma como vamos abordá-lo. Mas a 
gente tem que ter certeza de que nós não estamos 
temendo as pessoas mais do que a Deus. E finalmente, a 
gente pode confiar que Deus vai trazer os resultados. E 
essa noticia é fantástica porque não depende de mim 
nem de você; Deus está vivo, Ele ouve as nossas 
orações, e Ele nos pede para confiarmos nEle.  

A pergunta para nós é: a gente vai fazer isso? 
Devemos louvar ao Senhor, certo? Por pessoas como 
Abigail. E eu louvo ao Senhor por termos pessoas como 
ela. Ele assegurou o nosso futuro eterno, e Ele deu a 
cada um de nós, a você e a mim, essa grande 
oportunidade de servir a Ele e a outras pessoas sendo 
Pacificadores. Deixe-me orar por nós: 
 Nosso Pai que está nos céus, muito obrigado por 
este momento. Obrigado por cada pessoa aqui. Eu tenho 
certeza que há pessoas que estão tendo realmente muitas 

dificuldades em seus relacionamentos agora. E eu 
realmente peço para que O Senhor ajude-as e ajude a 
todos nós. Encha-nos com a Tua paz. Mostra-nos o 
caminho a seguir. Guia-nos pela vereda da justiça e da 
verdade. Por isso, nós Te agradecemos no nome de 
Jesus. Amém. 
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