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Amizade  
1Samuel 20 



Amizade 
Pv 17.17 Em todo tempo ama o 
amigo, e na angústia se faz o 

irmão. 
 



Amizade 
1Sm 20. 3 Davi contudo fez um 

juramento e disse: “Seu pai sabe 
muito bem que eu conto com a 
sua simpatia, e pensou...” NVI 

RA = respondeu enfaticamente, 
jurou, conjurou, fez um juramento 
 



Eram Homossexuais Eram Heterossexuais 

Jônatas diz que ama Davi – 1Sm18.3 Amor Davi por Jônatas era fraternal não 
sexual. 

Jônatas desnudou-se na frente de Davi – 
1Sm 18.4 

Jônatas não se despiu, mas tirou a 
armadura e capa real. 

O choro de Ambos 1Sm 20.41 Expressão de emoção é o choro. 

Davi relações má sucedidas com as 
esposas. 

O número de esposas que Davi tinha.. 

Davi descreve : amizade de Jônatas é mais 
preciosa que de mulheres 2Sm1.26 

Descreve o amor superior socialmente 
não sexualmente. 

As Leis mosaicas não valem por serem só 
cerimoniais 

Lei Mosaica era moral e valia como vale. 

Beijo era forma cultural de cumprimento. 

O desejo intenso de Davi por Bete-Seba , 
não era homossexual. 

A Bíblia não fala que eram sodomitas. 



Invenções e Mentiras 
1Samuel 20 e 21 



Invenções e Mentiras 

Ao Rei de Israel = Saul 1Sm 20.6 

Ao Sacerdote – Aimeleque 1Sm21.2  

Ao Rei de Gate = Quis 1Sm21.12.13 



Invenções e Mentiras 

Lv 19.11Não furtareis, nem mentireis, 
nem usareis de falsidade cada um 

com o seu próximo 

Sl 40.4 Bem-aventurado o homem que 
põe no SENHOR a sua confiança e não 
pende para os arrogantes, nem para 

os afeiçoados à mentira. 



Curiosidades  

Festa da Lua – Nm 28. 11 a 15 

Cerimonialmente Impuro – Lv 7.20,21; 

Lv 11 a 15 

Belomancia – Ez 21.21 

Edomita Doegue – 1Sm 14.47 



Perseguição 1ª parte 
1Samuel 22,23,24 



Perseguições 1ª – 1Sm 22 

Caverna de Adulão: 
16km de Gate. 

 
Forma um Exército: 

 Apertados, Aflitos 

 Endividados 

 Amargurados 

http://igrejageracaodoavivamento2011.files.wordpress.com/2012/04/cavernas.jpg


Perseguições 1ª - 1Sm 22 

 Relatório de Doege – 9 a10 

 Saul acusa o sacerdote – 13 

 Defesa do Sacerdote – 14-15 

 Davi era leal 
 Genro do Rei 
 Capitão da Guarda 
 Respeitado 
 Não era a primeira consulta  



Perseguições 1a - 1Sm 22, 23e 24 

 Ato de Caráter de Davi – 22 a 23 

 Ato de bravura de Davi – 1Sm23.1 a 6 

 Gato e Rato – 1Sm 23.26 

 Na caverna – 1Sm24.4 -5 

 Fora da caverna – 1Sm24.7 a 22 

 



Morte de Samuel 
1Samuel 25 



1Sm25.1 Faleceu Samuel; todos os 
filhos de Israel se ajuntaram, e o 

prantearam, e o sepultaram na sua 
casa, em Ramá. Davi se levantou e 

desceu ao deserto de Parã. 
 

A morte de Samuel 



Insensato & Sensata 
1Samuel 25 



Insensato & Sensata  1Sm 25 
Nabal Abigail 

Pv 12.15 O caminho do 
insensato aos seus 

próprios olhos parece 
reto, mas o sábio dá 

ouvidos aos conselhos. 

Pv 14.1 A mulher sábia 
edifica a sua casa, 

mas a insensata, com as 
próprias mãos, a derriba. 

Apresentação: 
Local: Carmelo 

Rico:  1mil cabras, 3mil 
ovelhas. 

Perfil: Rude, duro, severo, 
obstinado, mau, ruim. 

Apresentação: 
Local: Carmelo 

Perfil: Inteligente, amável, 
bom senso, generosa, 

elegante, bela, 
discernimento. 



Insensato & Sensata 1Sm 25 

Nabal – Pv 12.15 Abigail – Pv 14.1 

Responde a Davi- v10 
Quem é Davi? 

Quem é o filho de Jessé? 
Muitos servos fogem? 

Por que darei algo? 

Sua Visão dos Bens- v11 
Meu pão 

Minha água 
Minha carne 



Insensato & Sensata 1Sm 25 

Nabal – Pv 12.15 Abigail – Pv 14.1 

Inacessível v17 
Visão do seu funcionário 
: “...homem tão mau...” 

Acessível v14 
Ouviu o relato do 

Funcionário e ponderou 



Insensato & Sensata  1Sm 25 

Nabal – Pv 12.15 Abigail – Pv 14.1 

Age v18 
Imediatamente: 

200 pães 
2 vasilhas de vinho 

5 ovelhas preparadas 
7 a 14 lt grãos tostados 
100 bolos de uva passas 

200 bolos de figo  



Insensato & Sensata 1Sm 25 

Nabal – Pv 12.15 Abigail – Pv 14.1 

Suplicas – 23 a 28 
Desce da montaria 

Prostra-se 
Rosto em terra 
Assume a culpa 

Se desculpa 
Conhecia a política de 

Israel – Davi Rei 



Insensato & Sensata  1Sm 25 

Nabal – Pv 12.15 Abigail – Pv 14.1 

Fazendo Festa 36 
Sua vida correndo risco 

de morte festejando.  
Banquete de Rei. 

Bêbedo 

Suplicas – 29-31 
Para Davi não derramar 

sangue inocente 



Insensato & Sensata 1Sm 25 

Nabal – Pv 12.15 Abigail – Pv 14.1 

O dia seguinte – 37,38 
Ao saber Nabal ficou 
paralisado(derrame). 
Após 10 dias morreu 

O Dia seguinte – 37,38 
Conta tudo ao seu 

marido. 
Não mentiu. 

Abigail viúva 
Abigail esposa de Davi 



Insensato & Sensata 1Sm 25 

Nabal – Pv 12.15 Abigail – Pv 14.1 

Apresentação Apresentação 

Atitude Mesquinha 

Inacessível Acessível 

Age imediatamente 

Suplica  

Banquete de Rei Roga pela vida 

Tem ataque e morre Não mente 

Viúva e esposa de Davi 



Perseguição 2ª parte 
1Samuel 26 



1Sm 26.2 Então, Saul 
se levantou e desceu 
ao deserto de Zife, e 

com ele, três mil 
homens escolhidos 
de Israel, a buscar a 

Davi.  

Perseguição 2ª parte -1Sm 26 

 1Sm 23.26 Saul ia de um 
lado do monte, e Davi e 

os seus homens, do 
outro; apressou-se Davi 

em fugir para escapar de 
Saul; porém este e os 

seus homens cercaram 
Davi e os seus homens 

para os prender.  



Visão de Davi frente autoridade: 
1Sm 26.9 Davi, porém, respondeu a Abisai: Não 
o mates, pois quem haverá que estenda a mão 
contra o ungido do SENHOR e fique inocente? 

10 Acrescentou Davi: Tão certo como vive o 
SENHOR, este o ferirá, ou o seu dia chegará em 
que morra, ou em que, descendo à batalha, 

seja morto. 11 O SENHOR me guarde de que eu 
estenda a mão contra o seu ungido; agora, 

porém, toma a lança que está à sua cabeceira e 
a bilha da água, e vamo-nos.  

 

Perseguição 2ª parte-1Sm26 



Como funciona Hoje? Depor? 

Presidente 

Governador 

Prefeito 

Pastor 

 
 

Perseguição 2ª parte 1Sm 26 



Autoridades Governamentais: 

Estabelecidas pelo Senhor: 1Pd2.13-17 

Jo 19.11; Dn 2.21 

 

Não significa que : 

Sempre farão o bem... 

Deus apoie seus atos... 

 

 

Perseguição 2ª parte- 1Sm 26 



Perseguição 2ª parte- 1Sm 26 



Perseguição 2ª parte- 1Sm 26 

Promulgar, Publicar Compulsão, Obrigar 

Quando se permite o mal Quando se obriga o mal 

Leis perversas Obriga a se praticar ações 
perversas 

Limita-se a liberdade Nega a Liberdade 

Faz-se politica opressiva Religião opressiva 



Perseguição 2ª parte- 1Sm 26 

Base Bíblica contra a Compulsão ao Mal: 
 Contra a morte dos bebês – Ex 1.15-20 
 Recusa a ordem do Faraó de não adorar a Deus – Ex 

5.1,2 
 Recusa dos profetas em serem mortos por Jezabel – 

1Rs 18.4 
 Recusa de adorar ídolos – Dn 3.5 
 Recusa de orar ao rei em vez de Deus – Dn 6 
 Recusa em proclamar ao Evangelho – At 4.18 
 Recusa em adorar ao Anticristo – Ap 13.14 
 



Rm 13..1 Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque 
não há autoridade que não proceda de Deus; e as autoridades que 

existem foram por ele instituídas. 2 De modo que aquele que se opõe à 
autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre 
si mesmos condenação. 3 Porque os magistrados não são para temor, 

quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a 
autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, 4 visto que a autoridade é 

ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme; 
porque não é sem motivo que ela traz a espada; pois é ministro de 

Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. 5 É necessário que lhe 
estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas 

também por dever de consciência. 6 Por esse motivo, também pagais 
tributos, porque são ministros de Deus, atendendo, constantemente, a 

este serviço. 7 Pagai a todos o que lhes é devido: a quem tributo, 
tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem 

honra, honra. 

Perseguição 2ª parte- 1Sm 26 



Perseguição 2ª parte- 1Sm 26 

Como reagir a governos opressores: 
 Obedeça as Leis do governo instituído por Deus- Rm 

13; 1Pd2.13, Tg 3.1 
 Ore em favor de governos opressores – 1Tm2.1-2 
 Trabalhe de modo pacífico e legalizado para mudar o 

governo opressor. 
 Desobedeça as leis opressoras – Dn 3 e 6 
 Fuja de governos opressores – Ex 12; 1Rs 18; Mt 2 
 Devemos suportar o sofrimento com paciência 1Pd 

4.12-13 
 Confie na providência do Senhor – Rm 12.19 
 



Autoridades Eclesiásticas 

1Tm 5.19.Não aceites denúncia contra 
presbítero, senão exclusivamente sob o 

depoimento de duas ou três 
testemunhas. 20 Quanto aos que vivem no 

pecado, repreende-os na presença de 
todos, para que também os demais 

temam.  

 

Perseguição 2ª parte- 1Sm 26 



Conclusão 



1Sm 26.25 Então, Saul disse a Davi: 
Bendito sejas tu, meu filho Davi; pois 

grandes coisas farás e, de fato, 
prevalecerás. Então, Davi continuou 
o seu caminho, e Saul voltou para o 

seu lugar. 
 

Conclusão 


