


REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Samuel 22:3-4

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não foi citado

LOCAL: Belém, de Judá; Mispá, em Moabe ÉPOCA: 1028 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 A Bíblia não menciona, certamente
deve ter sido uma serva de Deus

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Jessé

 SOGRO: Obede

 FILHOS:  Eliabe,  Abinadabe,  Siméia,
Natanael, Radai, Ozém, Davi

 FILHAS: Zeruia e Abigail

 PESSOAS ENVOLVIDAS: Saul

RESUMO DA VIDA:
Saul, o rei de Israel havia sido rejeitado por Deus devido a sua desobediência e Deus
já havia ordenado que Samuel ungisse a Davi como o próximo rei de Israel. Para Saul
isso podia significar um caso de vida ou morte, então, abusando de sua posição,
começou a perseguir Davi para proteger o trono e o reino de sua descendência. Davi
fugiu de Saul e conforme a ordem dos profetas de Deus, se dirigia para fortalezas e
cavernas. Com medo de que Saul o prejudicasse em sua família, Davi protege o seu
pai e sua mãe numa cidade em Moabe, chamada de Mispá. Moabe era o povo de
onde Rute, sua bisavó, nascera. Lá seus pais ficaram sob a proteção do rei moabita.

PROPÓSITO:
• Os cuidados de uma mãe dedicada foram retribuídos até o final da vida pelo

filho amoroso.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MULHER:

A mãe de Davi



Meditação
O cuidado de Davi em proteger os seus pais denota uma forma amorosa de se
cumprir  o  único  mandamento  com  promessa:  honrar  pai  e  mãe.  Davi  não
queria ser o responsável de causar algum mal aos pais e por isso, agiu rápido
e estrategicamente.  É  importante que os nossos pais  se sintam lembrados,
cuidados, amados, principalmente em tempos de crise.

Minhas impressões

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

A mãe de Davi

Davi estava sendo caçado por Saul, que temia ter o 

reino tomado. Davi recebia orientação de Deus do 

local que deveria se esconder de Saul. Temendo que 

Saul fizesse algo contra os seus pais, Davi os deixou aos 

cuidados do rei moabita, em Mispá. A bisavô de Davi, 

Rute, era natural de Moabe, então ele achou mais 

seguro que seu pai e sua mãe ficassem protegidos num 

país que era inimigo de Israel, do que à mercê da 

crueldade de Saul.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Samuel 22:19

SIGNIFICADO DOS NOMES: Seus nomes não são citados

LOCAL: Nobe, em Benjamim ÉPOCA: 1028 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Mulheres  levitas  e  mulheres  de
levitas, separadas para o serviço ao
SENHOR

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Saul,
Doegue, Davi e Aimeleque

RESUMO DA VIDA:
As mulheres de Nobe, são citadas na narrativa bíblica na chacina de toda a cidade,
a mando de Saul e executada por seus servos e Doegue. O motivo da execução foi
porque o sacerdote Aimeleque ajudou a Davi, o homem que Saul temia lhe tomar o
reino.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MULHERES:
As mulheres de Nobe



Meditação
Por causa do pecado, a morte tem sido a grande inimiga do homem caído.
Estamos cercadas pelos atos de injustiça das pessoas dominadas pelo mal. Na
verdade, muitas de nós,  já fomos vítimas, ou já ouvimos relatos de pessoas
próximas  de  nós,  de  casos  como  as  mulheres  de  Nobe.  O  sentimento  de
impotência e  solidão vem para nos abater.  Entretanto,  quem serve a Deus,
descansa  em  Sua  ação  de  amor  e  também  de  justiça.  Não  podemos  ser
dominadas pelos sentimentos de indignação e rancor, mas nos render aos pés
de Jesus, até todo o nosso coração ser restaurado pelo Amor e sentirmos a
doce paz do Espírito Santo.

As mulheres de Nobe
As mulheres de Nobe, eram mães, esposas, filhas, irmãs e 

parentes dos levitas que serviam como sacerdotes no 

tempo do reinado de Saul. Elas moravam seguras nessa 

cidade, até Saul começar a perseguir Davi. O sacerdote 

Aimeleque sabia o risco que corria em receber a visita de 

Davi. Ele ajudou o futuro rei de Israel, mas foi punido 

severamente pelo rei Saul. Oitenta e cinco sacerdotes 

morreram à espada junto com toda a cidade dos levitas. 

Homens e mulheres, servos do Altíssimo, seus filhos e 

também os animais morreram naquela chacina. Algo que 

Saul não havia conseguido fazer contra os amalequitas, o 

povo inimigo de Deus.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Samuel 25:3, 14, 17-43; 27:3; 30:5 e 18

SIGNIFICADO DO NOME: “pai da alegria” ou “exultação”

LOCAL:  Carmelo,  em  Maom;
peregrinações; Hebrom e Jerusalém ÉPOCA: 1027 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Uma fiel serva do Altíssimo

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSOS: Nabal, Davi

 FILHO: Quileabe Daniel

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Servos  e
servas de Nabal

RESUMO DA VIDA:
Abigail era uma jovem senhora, casada com um homem rico, mas ímpio. Nabal era
judeu,  como  Davi,  de  clãs  diferentes.  Quando  Nabal  precisou  de  ajuda,  Davi  o
protegeu. Mas, quando Davi precisou de alimento, Nabal negou e destratou a Davi e
seus mensageiros. Somente por causa da ação de Abigail, que Nabal e toda a sua
casa não caíram pela espada de Davi. Ao saber do que Nabal havia feito, Abigail
pegou do melhor alimento e presenteou a Davi, junto com um pedido de perdão.
Davi aceitou o presente e perdoou a Nabal. Quando Abigail voltou, esperou o dia
seguinte, quando Nabal estava sóbrio, para contar como impedira a vingança de
Davi. Nabal morreu 10 dias depois e Davi tomou Abigail como esposa. Davi e Abigail
tiveram 1 filho.

PROPÓSITO:
• Abigail salvou sua casa, como também sua própria vida, de serem mortos pela

atitude néscia de um homem que não temia a Deus.

DEVO IMITAR:
• Devo  pedir  a  Deus  sabedoria,  coragem,  fé  e  humildade,  para  saber  agir

conforme Jesus agiria.

DESTAQUE:
“[…] Abigail poderia ter deixado o comportamento de seu marido deprimir e paralisá-
la. Mas ela engoliu sua frustração e agiu decisivamente para salvar na bal e sua
família, mesmo se significasse aceitar culpa pelas ações de seu marido.

MULHER:

Abigail



[…]
Nossa reação às pessoas não deveria ser determinada apenas pelo modo como ela
nos  trata.  Podemos  decidir  amar  outros  quando  lembramos  que  Jesus  está
intercedendo Deus intercedendo por nós romanos oito 34. E podemos ser gratos por
Deus não nos dar o que merecemos, ainda que nós também possamos agir como
tolas.”
Dianne Neal Matthews, em “Um ano com as mulheres da Bíblia”

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MATHEWS, Dianne Neal.  UM ANO COM AS MULHERES DA BÍBLIA.  Tradução por: Elisa Tisserant de
Castro. Curitiba: Publicações Pão Diário, 2016. 



Meditação
Provérbios  21:30  diz  o  seguinte:  “Não  há  sabedoria,  nem  inteligência,  nem
conselho  contra  o  Senhor.”  A  Bíblia  ensina a  submissão da mulher  ao seu
marido, entretanto quando o homem é um ímpio, o próprio SENHOR se volta
contra ele. A sabedoria de Abigail foi inspirada pelo próprio Deus da vida e da
justiça, para dar livramento a pessoas inocentes que viviam com Nabal. Não
houve falha na atitude de Abigail,  houve pecado na ação de Nabal.  E Davi
reconheceu a mulher sábia e virtuosa que era Abigail e esta foi devidamente
recompensada. Da mesma forma, nós temos que pedir diariamente sabedoria
ao SENHOR, para tomarmos atitudes conforme a direção e vontade de Deus.
Tal pedido nos livrará de ciladas da morte.

Abigail, esposa de Nabal
Abigail, diferente das brasileiras, não podia escolher com 
quem iria se casar. Muito provavelmente foi o seu pai que 
lhe arranjou Nabal como marido, um homem israelita que 
não era temente a Deus. O casal claramente formava um 
jugo desigual: ela, bonita e sábia, ele, duro e maligno. 
Abigail agiu depressa e muito sabiamente, ao ouvir seus 
servos lhe contarem como Nabal negou alimento para 
Davi, o guerreiro do SENHOR e futuro rei de Israel, e de 
como seus mensageiros foram destratados. Nabal não 
aceitaria ouvir conselhos nem de Deus, nem dela. Então, 
ela preparou todo o alimento que Davi precisava e 
humildemente foi ao encontro de Davi. Abigail pediu 
perdão prostrada, prestou a Davi a submissão de uma 
súdita, falou como se a culpa fosse dela, por não ter visto 
os mensageiros de Davi, revelou quem era Nabal e 
ofereceu o alimento de presente. Todo o sentimento de 
vingança se dilui no coração de Davi, que perdoou o mal 
contra Nabal pela atitude de Abigail.



Meditação

Abigail, foi liberta de seu cativeiro, tal como um passarinho fica livre de sua
gaiola. Não sabemos por quanto tempo ela esteve subjugada àquele homem
louco.  Muito  sabiamente  ela  soube  viver  esperando a  misericórdia  e  ação
divinas até desfrutar de algo que nunca imaginaria: se tornar esposa do rei de
Israel.  As  mulheres  que  hoje  estão  subjugadas  a  uma aliança  que  só  traz
prejuízos, ao lerem a história de Abigail, podem se alegrar na esperança de
experimentarem  a  liberdade  que  Deus  está  providenciando,  primeiro  no
espírito, e depois na alma. Ainda que a situação presente não seja a ideal, ela
nos aperfeiçoa em humildade e sabedoria para tempos melhores à frente.

Abigail, viúva de Nabal
Depois de haver falado com Davi, Abigail voltou para 

casa. Ela tinha a intenção de relatar todo o ocorrido, o 

plano de Davi de matar todas as pessoas da casa de 

Nabal. Mas, o marido dela estava num enorme 

banquete se embriagando. Ela esperou o momento 

certo para falar com ele, no dia seguinte, pela manhã, 

quando ele já estivesse sóbrio. Ao expor todo o perigo 

que havia corrido, Nabal recebeu um sinal da justiça 

divina: seu coração ficou como pedra. 10 dias depois ele 

morreu. Quando Davi soube, lembrou de Abigail e 

mandou chamá-la para ser a sua esposa. Abigail 

prontamente atendeu a proposta do seu senhor e futuro 

rei de Israel.



Abigail  correu  para  se  apresentar  diante  do  homem  que  estava  com  espada
desembainhada  e  a  caminho  de  exterminar  toda  sua  casa  por  causa  do  modo
injusto e  descortês  com que Nabal  tratara os  mensageiros de Davi.  Adiante dela
estavam os animais carregando saborosos alimentos para 600 homens de Davi, logo
atrás estava ela, uma formosa e sábia mulher, repassando mentalmente o que diria
para aplacar a ira causada por seu tolo marido.
 O caminho tomado por ela era escondido por uma montanha. Quando finalmente os
dois grupos se encontraram, Abigail saltou do jumento e se curvou diante de Davi,
como uma súdita faria a um rei. Ela implorou que o rei a ouvisse e numa humilde
súplica expôs toda a situação, assumiu toda a culpa e argumentou livrar o rei de se
vingar com as próprias mãos. Abigail completou seu suave discurso com: “quando o
Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva.” (1 Sm 25:31).
 Abigail sabia que Davi seria o próximo rei de Israel, apesar de, naquela época, ele ser
apenas um guerreiro fugitivo. Ela acreditava que Deus colocaria o homem a quem
ungira no trono e gostaria de ser lembrada como uma das que serviram ao rei em
tempos  difíceis.  Quando  esse  dia  chegasse,  Davi  não  teria  nenhuma  culpa,  nem
algum episódio que lhe causasse arrependimento.
 Davi a manteve na memória desde então. Perdoou todo o mal feito por Nabal e ao
ouvir como Deus se vingou, mandou chamar logo Abigail, que prontamente atendeu
a proposta de se tornar sua esposa. Abigail tomou suas servas e se apressou em
arrumar suas mudas.  Ela viveu aventuras com Davi  pelos desertos e fortalezas,  o
acompanhou em sua coroação em Hebrom e no reinado em Jerusalém.  Deus  os
abençoou com um filho, por nome Quileabe, “Deus é meu juiz”.
 Não há coração que resista à súplica de uma pessoa humilde de coração – nem o de
Davi,  um  simples  homem  mortal,  muito  menos  o  do  SENHOR,  o  Deus  de  toda
compaixão e misericórdia.  Por isso,  o nosso primeiro pedido a Deus deve ser por
sabedoria e paz, para quando estivermos diante de causas impossíveis,  situações
embaraçosas ou hostis, agirmos tal qual Abigail.

TEMA:
A súplica de Abigail



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Samuel 25:42

SIGNIFICADO DO NOME: Seus nomes não são mencionados

LOCAL:  Carmelo,  em  Maom;
peregrinações; Hebrom e Jerusalém ÉPOCA: 1027 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Apesar  de  não  haver  menção  do
relacionamento  delas  com  Deus,
intuímos que por serem servas fieis
de  Abigail,  era  também  servas  de
Deus.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 SENHORA: Abigail

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Nabal  e
Davi

RESUMO DA VIDA:
Elas eram jovens virgens que eram compradas para servir sua senhora. Elas podiam
ser  escravas  estrangeiras,  ou  israelitas  pobres.  A  Bíblia  diz  que  as  5  servas  de
Abigail,  seguiam  suas  pisadas,  isso  significa  dizer  que  eram  obedientes  e  que
seguiam sua senhora  onde quer  que  esta  fosse,  como uma espécie  de  guarda-
costas.

PROPÓSITO:
• Servir e proteger sua senhora.

DEVO IMITAR:
• Devo servir fielmente minhas líderes espirituais.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MULHERES:
As 5 servas de Abigail



Meditação

Semelhante  às  damas  de  companhia  da  cultura  inglesa,  originalmente
chamadas de “damas em espera”, a Noiva de Cristo serve à Igreja do SENHOR
aqui  na terra,  enquanto aguarda Sua vinda gloriosa.  Solteiras ou casadas,
podem  oferecer  seus  serviços  no  templo  em  alguma  atividade  que  saiba
desempenhar ou aprender a desenvolver. Solteiras ou casadas, que possamos
ser  aquela  mulher  que  o  SENHOR  sempre  pode  contar,  verdadeiras
auxiliadoras e servas cheias de amor por sua obra.

Minhas impressões

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

As 5 servas de Abigail
Abigail tinha 5 servas que a seguiam, provavelmente, 
desde o dia que se uniu em matrimônio com Nabal. 
Esse era um costume da época, no qual pais ricos 
presenteavam suas filhas com escravas virgens para 
servirem a nova senhora - Rebeca levou servas consigo 
quando partiu para se casar com Isaque. Essas servas 
auxiliavam em trabalhos pessoais de sua senhora, 
quanto ao banho, ao vestir-se, ao pentear-se, e 
também em tarefas administrativas do lar, como o 
organizar e limpar a casa para seu senhor e seus 
convidados. A Bíblia fala que as 5 servas de Abigail 
seguiam suas pisadas, isso quer dizer, que aonde 
Abigail estivesse, lá estavam elas para ajudar sua 
senhora. Elas acompanharam Abigail em seu sofrido 
casamento com um homem rico e também a 
seguiram no segundo casamento de sua senhora com 
Davi, nas peregrinações pelo deserto e depois no 
palácio real em Jerusalém.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Samuel 25:43; 27:3; 30:5,18

SIGNIFICADO DO NOME: “Meu irmão é gracioso”

LOCAL:  Jizreel;  peregrinações;  Hebrom e
Jerusalém ÉPOCA: 1027 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Davi

 FILHOS: Amnom

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Abigail,
Tamar

RESUMO DA VIDA:
Ainoã, a jizreelita, se tornou esposa de Davi e lhe deu o primeiro filho, Amnom (mais
tarde ele estuprou sua meia-irmã, Tamar). Ainoã vivia seguindo Davi em suas fugas
de Saul, chegou a ser levada cativa pelos amalequitas, mas foi resgatada junto com
as demais mulheres, e por fim, ela também acompanhou a Davi na sua subida ao
trono de Israel.

PROPÓSITO:
• Acompanhar e dar filhos a Davi.

DEVO EVITAR:
• Não posso permitir que meus filhos sejam levados pela emoção. Apesar de não

ter controle sobre decisões dos meus filhos, preciso cuidar e ensiná-los a temer
ao SENHOR.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

SCHIMIDT, Alaid Schiavone.  PEQUENA ENCICLOPÉDIA BÍBLICA DE TEMAS FEMININOS – Com Ênfase
nos Assuntos da Família. São Paulo: Arte Editorial, 2008.

MULHER:
Ainoã, a esposa de Davi



Meditação
Por  mais  quieta  que  uma mulher  seja,  há  episódios  na  vida  que  são uma
aventura e que acabam a expondo de alguma maneira. Apesar de não termos
o controle  de tudo,  podemos escolher  esconder nossa vida em Deus,  para
garantirmos  uma saída de mestre  das saias  justas  que encontrarmos pelo
caminho. A elegância acompanhada da fé e confiança em Deus nos ajudará a
tirarmos grandes lições de cada aventura da vida, por mais assustadoras que
ela seja.

Minhas impressões

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Ainoã, a esposa de Davi
Ainoã é uma mulher discretíssima, quase passa 

imperceptível entre as muitas esposas que Davi foi 

acumulando após seu casamento com Mical. Ainoã 

concebeu o primeiro filho de Davi, Amnon, e esse 

pode ser o indicativo de que ela foi a segunda esposa 

de Davi. Apesar dos poucos detalhes sobre essa 

mulher, sabemos que ela acompanhou Davi desde a 

fuga de Saul até a ascensão ao trono. Nesse meio 

tempo, ela também foi raptada pelos amalequitas e 

resgatada por Davi e seus homens. Ela, provavelmente, 

soube do modo irracional com que o seu filho tratou a 

meia-irmã, Tamar, estuprando-a.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Samuel 27:8-11

SIGNIFICADO DO NOME: Seus nomes não são mencionados

LOCAL: Gesur, Gersón, Amaleque ÉPOCA: 1026 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Mulheres ímpias

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Davi  e  seu
exército, Aquis, o rei filisteu.

RESUMO DA VIDA:
Gesuritas, gersitas e amalequitas eram povos amorreus, antigos inimigos de Israel,
que habitavam ao sul de Judá. Davi estava refugiado em Ziclague, sob a proteção e
mando do rei filisteu, Aquis. Para convencer Aquis que mesmo sendo israelita, agora
estava do lado dos filisteus, Davi relatava ao rei que havia atacado o sul de Judá e
proximidades,  dando a entender  que ele  estava matando os israelitas.  Para que
nenhum  amorreu  denunciasse  a  Davi,  ele  e  seus  homens  matavam  homens  e
mulheres gesuritas, gersitas e amalequitas.

PROPÓSITO:
• Elas  serviram de  bode  expiatório  para  Davi  convencer  o  rei  Aquis  de  que

estava trabalhando contra os israelitas. Elas estavam à mercê da sorte.

DEVO EVITAR:
• Não posso estar fora da proteção de Deus para não perecer.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MULHERES:
As gesuritas, gersitas e amalequitas



Meditação
Pessoas fora da presença de Deus também fora da proteção de Deus. A pessoa
tem total liberdade para adentrar na presença de Deus por causa do sacrifício
de Jesus.  Quem crer que Jesus é o Salvador e pode perdoar todo tipo de
pecado, se arrepender e dar a vida para Jesus, se torna aceitável e próximo de
Deus.  Essa  proximidade  garante  a  vida  eterna  e  os  cuidados  de  um Deus
amoroso que ama aqueles que o obedecem e fazem a Sua vontade.

Minhas impressões

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Mulheres gesuritas, gersitas e amalequitas

Gesuritas, gersitas e amalequitas eram povos amorreus, 

antigos inimigos de Israel, que habitavam ao sul de 

Judá. Davi havia se refugiado em Ziclague, sob a 

proteção e mando do rei filisteu, Aquis. Para 

convencer Aquis que mesmo sendo israelita, agora 

estava do lado dos filisteus, Davi relatava ao rei que 

havia atacado o sul de Judá e proximidades, dando a 

entender que ele estava matando os israelitas. Para 

que nenhum amorreu denunciasse a Davi, ele e seus 

homens matavam homens e mulheres gesuritas, 

gersitas e amalequitas.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Samuel 28:7-24

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não é mencionado

LOCAL: En-Dor ÉPOCA: 1025 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Era desobediente e inimiga de Deus.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Saul,
soldados do rei

RESUMO DA VIDA:
Ela sobrevivia por suas consultas a espíritos malignos. A prática do espiritismo é
proibida por Deus. Ela corria o risco de ser morta, mesmo assim prosseguia em seus
atos pecaminosos de consultar a demônios. Saul foi consultá-la disfarçado, ela só o
reconheceu quando viu o espírito maligno, fingindo ser Samuel, falar com Saul. Essa
mulher chegou a alimentar Saul e ela foi poupada de ser morta.

PROPÓSITO:
• Mostrar que o povo de Deus corre sérios riscos quando O desobedece,  de

passar de buscar e ouvir a Deus para ouvir enganos de demônios.

DEVO EVITAR:
• Não posso desobedecer a Deus, nem consultar a espíritos. Somente o Deus de

toda verdade deve ser buscado e ouvido.

DESTAQUE:
“[...] Saul consultou uma médium que se envolveu com práticas que eram condenadas
por  Deus  como  detestáveis  e  puníveis  com  a  morte,  contudo  ela  também
apresentava um lado diferente. Quando Saul caiu no chão, paralisado pelas más
notícias que acabara de ouvir, a mulher demonstrou preocupação. Ela suplicou que
ele comesse para recuperar suas forças [...] ser gentil não é a mesma coisa que ser
piedosa [...] Não é uma questão de nossas obras gentis serem em maior número do
que as obras perversas. Todas nós falhamos quando se trata de viver conforme o
padrão de  Deus  para  perfeição.  Por  isso  precisamos de  um Salvador.  Ser  gentil
jamais acobertar a desobediência deliberada.”
Dianne Neal Matthews, em “Um ano com as mulheres da Bíblia”, pág. 56

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

MULHER:
A médium de En-Dor



A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MATHEWS, Dianne Neal.  UM ANO COM AS MULHERES DA BÍBLIA.  Tradução por: Elisa Tisserant de
Castro. Curitiba: Publicações Pão Diário, 2016. 



Meditação

O pecado cega e destrói, mas nem sempre as consequências são sentidas de
imediato. E talvez por isso, muita gente não se arrepende. Por mais difícil que
seja, precisamos fazer como aconselha o sábio Salomão, olhar para o fim das
coisas (Ec 7:8), assim escolheremos melhor o caminho a seguir. A trajetória para
finais  felizes  passa  por  renúncias,  crucificação  do  ego,  arrependimento
sincero, pedidos de perdão, desapego ao que nos faz mal e, o principal, o se
achegar a Deus através de Jesus.

Minhas impressões

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

A médium de En-Dor
Deus, antes de fazer o povo entrar na Terra Prometida 
havia expedido várias ordens de proibições, e uma delas 
era a de exterminar todas as pessoas que consultassem 
médiuns ou que fosse um médium (Lv 20). Saul iniciara 
seu reinado cumprindo essa ordem, entretanto, ele 
perdeu a presença de Deus, era atormentado por um 
espírito maligno e não conseguia mais ouvir a voz de 
Deus. Ele então, de perseguidor de médiuns, passa a 
buscar um, para obter conselho espiritual, mesmo que 
fosse do maligno. A médium da cidade de En-Dor, era 
conhecida por seus serviços espirituais, e talvez por esse 
motivo foi poupada da morte. Ela consultou um espírito 
maligno que Saul entende ser o espírito do profeta 
Samuel. Saul absorve cada palavra e prevê a ruína de 
seu reino e de sua família. A médium de En-Dor, para Saul 
e para as pessoas próximas a ele, fica como a salvadora 
da pátria. Ela ainda alimentou e cuidou do rei, antes de 
ele se dirigir à batalha que o destruiria para sempre.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Samuel 30:1-22

SIGNIFICADO DO NOME: Somente Ainoã e Abigail tiveram os nomes mencionados

LOCAL: Amaleque e Ziclague ÉPOCA: 1025 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Eram servas de Deus

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Davi,
soldados de Davi e de Amaleque

RESUMO DA VIDA:
As esposas de Davi e de seus soldados ficaram expostas em Ziclague, quando eles
foram lutar ao lado do rei  Aquis.  Os amalequitas destruíram a cidade e levaram
todas as mulheres e seus filhos e filhas. O pouco tempo que estiveram sob domínio
amalequita,  estavam  como  cativas,  escravas.  Deus  por  sua  misericórdia,  as
restabeleceu aos seus maridos e lar.

PROPÓSITO:
• Mostrar que não estamos isentas de sofrer nessa terra.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MULHERES:
Mulheres e filhas de Davi 

e de seu exército



Meditação
Às vezes, Deus nos permite experimentar uma situação extremamente ruim. Em
momentos assim, precisamos estar com nossa fé firmada nEle de tal forma,
para não sermos abaladas. A caminhada com Deus não nos isenta de passar
por provas, tribulações, perseguições, ou aflições, na verdade elas sempre vão
cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais impossível que seja
imaginar a situação se reverter para o bem, Deus é especialista nesse assunto.
Se estiver numa situação assim, apenas confie que Deus está agindo enquanto
você espera nEle.

Mulheres e filhas de Davi e de seu exército

Davi e seu exército se reuniram para pelejar ao lado 
dos filisteus contra Israel, mas foi barrado pelos 
príncipes filisteus. Quando Davi e seus homens voltam 
para casa, descobrem que os amalequitas haviam 
saqueado e queimado a cidade, e levado cativos 
mulheres, filhos e filhas. Depois de lamentarem, Davi 
consultou ao SENHOR, que lhe ordenou perseguir os 
amalequitas e libertar a amada família de cada um 
deles. Dessas mulheres, somente Ainoã e Abigail, 
esposas de Davi, foram citadas por nome, as demais 
esposas e filhas dos soldados de Davi recebem 
menção em coletivo. Podemos imaginar o pavor e 
desconsolo que sentiram ao serem levadas pelos 
inimigos, entretanto, Deus em sua bondade, as 
devolveu à segurança do braço de seus maridos e ao 
aconchego do lar.



O livro de 1 Samuel destaca cinco temas sobre mulheres:
     1) 1 Samuel 1:16 → Eli ao ver Ana orando batendo os lábios e chorando julga
que ela estava embriagada. Ana se defende dizendo não ser como as filhas de
Belial, ou mulheres vadias. As filhas de Belial, eram mulheres que não temiam
ao SENHOR e tinham comportamentos repreensíveis aos olhos dos israelitas.
     2) 1 Samuel 8:13, 16 → Os anciãos de Israel pedem um rei a Samuel, o profeta,
então,  em  seu  discurso,  mostra  como  o  rei  se  comportaria.  Um  desse
comportamento é o rei tomar as filhas e servas dos israelitas para servirem
como  perfumistas,  cozinheiras  e  padeiras  a  ele.  As  mulheres  na  época
produziam perfumes e cozinhavam em suas próprias casas, mas no alerta de
Samuel, com um rei, elas seriam escravas do rei.
   3)  1  Samuel  10:2  →  O  túmulo  de  Raquel  foi  citado aqui  como ponto  de
referência, quando Saul estava procurando as jumentas perdidas de seu pai.
    4) 1 Samuel 17:25 → A filha do rei é mencionada como a jovem israelita de
maior prestígio para ser tomada em casamento.
     5) 1 Samuel 21:4-5 → Davi busca alimento e refúgio no Santuário. O sacerdote
revela  que  só  dispunha  dos  pães  sagrados,  mas  antes  o  sacerdote  lhe
pergunta se ao menos Davi estava cerimonialmente puro. Davi menciona a lei
de pureza para os soldados em guerra, que dizia que um homem em guerra
não devia ter relações sexuais com sua esposa (Lv 15:18; Dt 23:9-14).

TEMAS EM

1 Samuel



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Samuel 3:2-14 

SIGNIFICADOS DOS NOMES:
Mical: “Quem é semelhante ao Senhor?” ou “Um riacho”
Ainoã: “Irmã do agrado” ou “de graça”
Abigail: “Pai da exultação”
Maaca: “Opressão”, “Depressão”, ou “Pisando”
Hagite: “Exultação”
Abital: “Pai do orvalho”
Eglá: “Rapariga” ou “Novilha”

LOCAL: Gate,  Caverna de Adulão, Mizpa,
Bosque de Herete, Queila, Deserto de Zife,
Bosque  de  Haquilá,  Deserto  de  Maom,
Vale  de Arabá,  Sela-Hamalecote,  Engedi,
Deserto  de  Parã,  Deserto  de  Zife,
Ziclague, Hebrom e Jerusalém.

ÉPOCA: 1022 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Algumas delas eram fiéis servas do
Senhor.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 MÃES & FILHOS: 
Mical: Ø
Ainoã: Amnom
Abigail: Quileabe
Maaca: Absalão e Tamar
Hagite: Adonias
Abital: Sefatias
Eglá: Itreão

RESUMO DA VIDA:
A  vida no “harém” das esposas de Davi  era tranquila no início.  Cada uma delas
possuía seus aposentos privados e conviveram bem até Davi cometer adultério e
homicídio. A única esposa de Davi que não foi honrada com filhos foi Mical, que o
desprezou  no  coração.  As  demais  tiveram filhos  e  filhas,  além  dos  primogênitos
citados, alegrando 

MULHERES:
As 7 primeiras esposas de 

Davi



PROPÓSITO:
• Elas receberam a honra de se tornarem esposas do rei mais famoso de Israel.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.



A Bíblia registra os nomes das 7 primeiras esposas de Davi. A primeira delas foi na
época que era um dos guerreiros de Saul, as duas seguintes foi na época em que
fugia de Saul, as outras 4 fizeram parte do harém de Davi, quando este começou a
reinar em Hebrom. Quando o reinado foi transferido para Jerusalém, ele acumulou
muitas outras mulheres.
1) Mical → Uma princesa que teve sua história de amor manchada pelo capricho do
pai obcecado pelo poder. Ela experimentou 2 separações no casamento, de Davi e de
Palti,  e morreu sem conceber filhos, algo que na época era uma vergonha para a
mulher.
2) Ainoã → Ela era de Jezreel, uma vila nas montanhas ao sul de Hebrom, em Judá.
Foi a companhia de Davi nas fugas de Saul, sofreu um cativeiro, mas foi resgatada
logo em seguida. Ela concebeu o filho primogênito de Davi, Amnon.
3) Abigail → Mulher formosa e sábia, depois de ficar viúva de Nabal, casou-se com
Davi  e  tiveram  um  filho  chamado  Quileabe.  Ela  também  foi  para  o  cativeiro
amalequita com Ainoã, e foi resgatada por Davi e seu exército.
4) Maaca → Filha do rei de Gesur, Talmai, ela era uma princesa belíssima. Casou-se
com Davi e seus dois filhos Absalão e Tamar eram os mais belos de todos os filhos de
Davi.
5) Hagite → Ela se casou com Davi quando este reinava sobre Hebrom. Eles tiveram
um filho por nome Adonias, que mais tarde tentou tomar o trono de Salomão, ao
pedir permissão para tomar Abisague, a virgem tomada para aquecer Davi em sua
velhice.
6) Abital → Casou-se com Davi enquanto este reinava em Hebrom e teve um filho com
ele chamado Sefatias.
7) Eglá → Casou com Davi e teve um filho com ele em Hebrom, cujo nome era Itreão.

2 Samuel 3:2-5
As 7 primeiras esposas de 

Davi



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Samuel 11:2-5, 11, 26-27; 12:8-11, 15, 24-25

SIGNIFICADO DO NOME: “A sétima filha”, ou “filha de um juramento”

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 1005 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Demonstrou fé e submissão em seu
relacionamento  com  Deus,  através
da amizade com o profeta Natã.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PAI: Eliã

 ESPOSOS: Urias, rei Davi

 FILHOS COM DAVI: Primogênito que
morreu, Salomão, Siméia, Sobabe e
Natã.

 PESSOAS ENVOLVIDAS: Soldados de
Davi, profeta Natã

RESUMO DA VIDA:
Enquanto se banhava em sua casa, foi cobiçada pelo rei e chamada ao palácio,
mesmo o rei sabendo que ela era casada com um de seus mais bravos guerreiros.
Dessa  noite,  Bate-Seba  engravidou,  por  isso,  Davi  tratou  de  se  livrar  de  Urias,
chegando a mandar ser exposto na guerra para que morresse e pudesse tomar
Bate-Seba como esposa. Bate-Seba erdeu o primeiro filho, mas Deus prometeu que o
filho chamado Salomão seria o sucessor de Davi no trono. No final da vida de Davi,
ela foi  até o seu leito para não relembrar essa promessa.  Ela obteve a graça de
contemplar seu filho no trono e ainda ganhou um trono adjacente ao de seu filho.

PROPÓSITO:
• A história a que foi submetida a fez experimentar a graça e o perdão divinos.

DEVO IMITAR:
• Pecadora como sou,  devo lembrar que ao receber o perdão de Deus,  devo

deixar a culpa e a vergonha de lado, e viver a nova história que Deus preparou
para mim.

DESTAQUE:
“Reparou  que  Mateus  chama  Bate-Seba  de  “mulher  de  Urias”?  Não  se  trata  de
preconceito contra ela, e, sim, de um reconhecimento da verdade bíblica, qual seja,
pecado traz consequências. […] A Bíblia nunca esconde fatos dolorosos, mas sempre

MULHER:
Bate-Seba



exalta  a  graça  divina.  O  escritor,  Eugene  O’neill,  disse:  “O  ser  humano  nasce
quebrado, e vive por meio de consertos constantes. A graça de Deus é a cola que
conserta.” Vamos nós também buscar o conserto que Deus oferece. Corramos atrás
da graça dEle, sabendo que é “poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo
quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós” (Ef 3:20).”
Joyce Elizabeth W. Every-Clayton, em “Fale, Mulher 2”

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

EVERY-CLAYTON, Joyce Elizabeth W. FALE, MULHER 2. Brasília: Rede de Mobilização de Mulheres, 2003.

SCHIMIDT, Alaid Schiavone.  PEQUENA ENCICLOPÉDIA BÍBLICA DE TEMAS FEMININOS – Com Ênfase
nos Assuntos da Família. São Paulo: Arte Editorial, 2008.



A escritora Robin Jones Gunn, em seu romance “Tesouros Peculiares” expressa
um pouco o sentimento de Bate-Seba e de muitas outras mulheres hoje que,
como inocentes  cordeirinhas,  passam por  situações que transformam para
sempre suas vidas. Principalmente pelo fato de Deus intervir com sua graça.
“Uma vítima da graça. Isso é intenso. Mas é verdade, não é? Todos nós somos
vítimas  da  graça.  Normalmente  nós  não  pedimos  para  que  coisas  boas
aconteçam conosco. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós certamente
não merecemos toda a bondade e amor que Deus nos dá, mas Ele continua
derramando essas coisas em nós. […] Em vez de ser uma vítima do mal, você vê
a mão de Deus em tudo e se chama de vítima da graça. […] precisamos nos
lembrar que não somos vítimas de todas as coisas horríveis que acontecem
neste planeta caído. Nós somos vítimas da graça. Graça expansiva de Deus.
Tudo  vem  dele  e  é  permitido  por  Ele.  Até  mesmo  as  coisas  terríveis  e
destrutivas na vida.”

Bate-Seba
Bate-Seba era uma bela mulher, casada com Urias, um 
honrado guerreiro hitita. Enquanto seu marido foi para a 
guerra, o rei de Israel, Davi, a flagrou durante seu banho 
vespertino. Ela recebeu os mensageiros do rei para se 
apresentar nos aposentos privados do rei, e como uma 
cordeirinha ela foi e voltou. Dias depois mandou avisar 
ao rei que estava grávida. Ela permaneceu em casa até 
receber a notícia de que seu esposo tinha morrido na 
guerra. Passado o tempo de luto ela foi chamada para o 
harém do rei. Após o nascimento do filho, ele adoeceu e 
morreu, conforme as palavras do profeta Natã. Davi se 
arrependeu de seu pecado e consolou a Bate-Seba. Ela 
foi alcançada pela graça, e passou a ter um contato 
maior com o profeta Natã, um indicativo de que ela 
escolhera se aproximar do Deus de toda graça depois 
de suas perdas. Deus a abençoou com mais 4 filhos, 
dentre os quais Salomão, ao qual o profeta Natã 
chamava de Jedidias, sucedeu Davi ao trono e lhe deu 
um trono ao lado do dele.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Samuel 5:13; 15:16; 16:21-22; 19:5; 20:3

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não são citados.

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 1017 – 1010 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Algumas delas não serviam a Deus.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Os  filhos
delas foram citados sem especificar
as mães: “Ibar, Elisua, Nefegue, Jafia,
Elisama, Eliada, Elifelete.” (2 Samuel
5:15-16); além desses nasceram filhas
que  não  tiveram  seus  nomes
citados.

RESUMO DA VIDA:
Essas mulheres viviam em palácios e gozavam da assistência e amor do rei Davi.
Após, o pecado de Davi toda a família se desestruturou e pagou, junto com ele, das
consequências do pecado.

PROPÓSITO:
• Formar uma grande e honrada família real.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MULHERES:
Mulheres, concubinas e 

filhas de Davi



Meditação

Uma direção do SENHOR ignorada aqui, e mais outra acolá, e de repente um
turbilhão de problemas despontam de todos os lados.  Davi  era um homem
segundo o coração de Deus, que se arrependeu por todos os seus pecados,
mas  ele  e  sua  família  sofreram  as  consequências.  Quando  sofremos  as
consequências  do  pecado,  podemos  nos  arrepender  e  esperar  que  a
misericórdia e a graça de Deus não nos abandone.

Minhas impressões

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Mais esposas, concubinas e as filhas de Davi
Davi tinha um verdadeiro harém em Israel. Essa prática era 
comum aos reis da terra, mas não aos homens israelitas. Na 
verdade, a poligamia era proibida por Deus (Dt 17:14-20). Além 
das 7 primeiras esposas, Davi acumulou muitas outras quando 
passou a morar em seu belo palácio em Jerusalém, e também 
muitas concubinas. Do relacionamento com essas mulheres Davi 
teve um total estimado de filhos, provavelmente a quantidade 
de filhas era superior. Os filhos de Davi tinham um bom 
relacionamento entre si, até o pecado de adultério de Davi e 
Bate-Seba. Deus usou o profeta Natã para avisar a Davi das 
consequências de seu pecado. A partir de então, a família dele 
entrou em colapso: Amnom, filho de Davi e Ainoã, estuprou 
Tamar, filha de Davi e Maaca; Absalão, filho de Davi e Maaca, 
se vingou de seu irmão, Amnom, matando-o, usurpou o trono do 
pai, se deitou com as 10 concubinas de Davi, em tendas fora do 
palácio, para que todo o Israel soubesse o que ele estava 
fazendo que ficaram no palácio enquanto Davi e toda sua 
família fugiam dele; Adonias, filho de Davi e Hagite, intentou 
tomar o trono de seu irmão Salomão. Contudo, Deus confirmou 
a descendência de Davi no trono para sempre.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Samuel 3:7-8; 21:1-14

SIGNIFICADO DO NOME: “Pedra quente” ou “carvão”

LOCAL: Gibeá ÉPOCA: 1022 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PAI: Aiá

 FILHOS: Armoni e Mefibosete

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Rei  Saul  a
tomou  como  concubina,  Abner  a
tomou após a morte de Saul.

RESUMO DA VIDA:
Deveria ser uma bela mulher, e foi concubina do rei Saul. Ela teve 2 filhos com ele,
Armoni e Mefibosete, cujos cadáveres, ao céu aberto, foram protegidos por sua mãe.
Rispa também foi tomada por Abner, isso significava que Abner desejava usurpar o
trono. Quando foi contestado por Isbosete, um dos filhos de Saul, ele rompeu com a
casa de Saul e foi apoiar o novo rei de Israel,  Davi.  Como Davi lhe ofereceu uma
posição de honra, Joabe o matou.

PROPÓSITO:
• Demonstrou a força do amor, um dos princípios básicos da vida, ao proteger

os corpos de seus filhos.

DEVO IMITAR:
• Apesar de não ter uma boa posição, posso defender os princípios básicos dos

direitos humanos.

DESTAQUE:
“Rispa foi devotada a seus filhos na vida e na morte. Por causa dos pecados de Saul,
seus  dois  filhos  com  Rispa  e  cinco  de  seus  netos  foram  executados  em  uma
montanha. Rispa permaneceu ali, sem poder salvar a vida de seus filhos, mas decidiu
que eles  não receberiam mais  nenhuma desonra depois  de morrerem.  Por  cinco
longos meses, Rispa cuidou dos corpos dos homens. Dia e noite, no calor e no frio,
ela os protegeu de pássaros e animais selvagens. […] A devoção de Rispa tocou o rei

MULHER:

Rispa



Davi e ele deu a seus filhos e aos outros homens um sepultamento adequado. Deus
irá recompensar nossa devoção a ele de modos muito mais grandiosos que este.”
Dianne Neal Matthews, em “Um ano com as mulheres da Bíblia”, p. 132

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MATHEWS, Dianne Neal.  UM ANO COM AS MULHERES DA BÍBLIA.  Tradução por: Elisa Tisserant de
Castro. Curitiba: Publicações Pão Diário, 2016.

SCHIMIDT, Alaid Schiavone.  PEQUENA ENCICLOPÉDIA BÍBLICA DE TEMAS FEMININOS – Com Ênfase
nos Assuntos da Família. São Paulo: Arte Editorial, 2008.



Meditação
Rispa  viu  o  ser  humano  se  degradar  na  alma,  antes  de  ver  o  corpo  em
putrefação.  Em  ambos  casos,  ela  mostrou  resignação.  Destarte  a  dura
realidade que enfrentou, ela reagiu com a lealdade de uma gentil serva. Uma
pessoa que já viu de tudo nesse mundo pode se tornar cética e insensível.
Mas,  Rispa  nos  ensina  a  mantermos  nossa  essência  e  a  enfrentarmos  as
arestas  mais  difíceis  de  nossa  vida  conservando  os  princípios  divinos  e
também confiando em sua graça.

Minhas impressões

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Rispa
Rispa, filha de Aiá, foi concubina de Saul e com ele 
teve dois filhos: Armoni e Mefibosete (2 Sm 21:8, esse 
não era o Mefibosete filho de Jônatas). Depois da 
morte de Saul, um de seus filhos, Isbosete, recebeu o 
apoio de Abner para subir ao trono. Isbosete o 
confrontou por ter tomado a Rispa e isso lhe custou o 
trono. Rispa sofreu algumas outras consequências dos 
pecados de Saul. A injustiça que ele havia cometido 
contra os gibeonitas, não ficou impune. A terra ficou 
sem água e consequentemente, sem alimento. 
Somente depois de consultar ao SENHOR, é que foram 
aos gibeonitas. Eles pediram a vida dos filhos de Saul, e 
após um tempo a terra tornou a receber água da 
chuva. Nesse período, Rispa cuidou para que os corpos 
de seus filhos não fossem devorados pelas aves de 
rapina e feras do campo até serem devidamente 
sepultados.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Samuel 4:4

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não foi mencionado

LOCAL: Gibeá ÉPOCA: 1025 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Mefibosete
e Saul

RESUMO DA VIDA:
Ela foi  uma serva dedicada como mãe do filho do príncipe Jônatas,  Mefibosete.
Quando anunciaram a morte de Saul o pânico se instalou no palácio real, pois toda
a casa de Saul estava sendo eliminada para abrir as portas para o novo rei.  Na
ânsia de salvar o pequeno princepezinho, a ama de Mefibosete o deixou cair, essa
queda deixou o pequeno paralítico.

PROPÓSITO:
• Salvar a descendência de Jônatas.

DEVO IMITAR:
• Devo imitar a rapidez da ama de Mefibosete no sentido de salvar pessoas.

DESTAQUE:
“[…] Mefibosete adotou um estilo de vida  de um refugiado, escondendo-se do olhar
público  durante  anos.  […]  Contudo,  quando  o  encontramos  muitos  anos  depois,
descobrimos que ele havia se tornado notavelmente alegre e saudável  na esfera
espiritual  –  graças  a  sua  ama.  A  ama  de  Mefibosete  forneceu  continuidade,
segurança e fé num período turbulento. […]”
Bíblia de Estudo da Mulher de Fé, pág. 873

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MULHER:
A ama de Mefibosete



Meditação
A ama de Mefibosete nos ensina a amar sem reservas e  a tomar decisões
rápidas em situações extremas,  para o bem de si  mesmo e do próximo. Na
crise, as emoções afloram de forma incontrolável, mas não devemos permitir
que elas nos paralisem. Devemos seguir em frente no intuito de salvar alguém,
mesmo em meio ao desespero. Essa não é uma tarefa fácil,  até porque não
queremos passar por situações ruins, mas é algo que precisamos ter em mente
para agir rápido.

Minhas impressões

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

A ama de Mefibosete
Mefibosete era o filho de Jônatas e neto de Saul. Sobre 
o menino de 5 anos de idade, repousava uma 
maldição e uma aliança. A maldição de nunca subir 
ao trono, por causa do pecado de seu avô Saul, e a 
aliança entre Davi e Jônatas o protegia de 
perseguições e lhe preservava a vida (1 Sm 20:15, 42). 
Então, quando as más notícias das mortes de Saul e 
Jônatas chegaram, os contrários ao reinado de Saul 
começaram a eliminar prováveis sucessores ao trono. 
A ama do pequeno Mefibosete, o pegou para que 
escapasse da morte. Naquele momento de espada, 
ninguém ouviria a explicação de que o garoto deveria 
ser protegido. Heroicamente ela conseguiu preservar a 
descendência do honrado Jônatas. Na fuga, o menino 
sofreu uma grave queda e perdeu os movimentos dos 
membros inferiores – tamanho foram o desespero e 
terror que se abatera sobre a casa de Saul.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Samuel 13:1-21, 32

SIGNIFICADO DO NOME: “Tâmara (palmeira)”

LOCAL: Jerusalém, Gesur ÉPOCA: 1002 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Conservava os princípios divinos.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PAI: rei Davi

 MÃE: Maaca

 IRMÃO: Absalão

 MEIO-IRMÃO:  Amnom,  filho  de
Hagite com Davi

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Jonadabe,
sobrinho de Davi

RESUMO DA VIDA:
Tamar era uma bela virgem, possuía sangue real dos dois lados de seus pais, Davi,
rei de Israel, e Maaca, filha do rei de Gesur. A Bíblia revela que Tamar foi cobiçada
pelo seu próprio meio-irmão e foi forçada a ter relações sexuais com ele, mesmo ela
aconselhando a Amnom pedi-la antes em casamento. Ela foi abandonada e expulsa
após  o  ato.  Tamar  saiu  chorando  e  clamando pelas  ruas  de  Jerusalém com as
roupas rasgadas e com cinza na cabeça a sua desgraça. Ela nunca se casou, e viveu
o resto dos seus dias  isolada na casa de seu irmão Absalão.  Dois  anos depois,
Absalão matou Amnom.

PROPÓSITO:
• Revelar a pureza e dignidade das virgens de Israel.

DEVO IMITAR:
• Devo  preservar  os  princípios  divinos  sobre  casamento  e  declarar  minha

posição de só ter relação sexual após o casamento.

DESTAQUES:
“FALE TAMAR! Eu estava usando minha roupa longa, colorida, realmente de princesa,
‘o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade’ (2 Sm 13:18
NVI). De fato, na minha época, a intimidade sexual foi descrita em termos de roupa:

MULHER:
Tamar



‘descobrir a nudez’ (Lv 18:6-18) equivalia a tirar a roupa, ter relações sexuais. Eu tentei
dizer-lhe  que  ele  estava  fazendo  uma  ‘loucura’.  Em  Gênesis  34.7,  o  ‘desatino’  ou
‘loucura’ de Siquém foi violentar a filha de Jacó. Em Deuteronômio 22:21, as relações
sexuais antes do casamento são chamadas de ‘loucura’. […] O que ocorrera foi ago
muito sério, uma verdadeira ofensa a Deus e à Sua Lei. Mas o meu irmão, além de ser
ímpio, se fez de surdo, e por duas vezes recusou me ouvir.  […]  Só me restou uma
coisa,  sair  gritando.  Cinza na cabeça;  mão na cabeça;  a  roupa bonita,  a virgem
bonita, tudo rasgado […].”
Joyce Elizabeth W. Every-Clayton, em “Fale, Mulher 2”
“[…] O fato de Amnom ser castigado, no final, não serve de grande consolo diante da
realidade de uma vida destruída. […]”
Eva Mündlein, em “Histórias de Mulheres da Bíblia”, pág. 106

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

EVERY-CLAYTON, Joyce Elizabeth W. FALE, MULHER 2. Brasília: Rede de Mobilização de Mulheres, 2003.

MÜNDLEIN, Eva. HISTÓRIAS DE MULHERES DA BÍBLIA. Tradução: Irene Reinhold. Sociedade Bíblica do
Brasil, 2010.



Meditação
Além  do  incesto,  o  caso  do  estupro  de  Tamar,  estava  previsto  na  lei  –
Deuteronômio  23:28-29  diz  que  havendo  testemunha  do  estupro  de  uma
virgem, o estuprador deveria se casar com a moça. Entretanto, ele a odiou e
expulsou de sua casa. Para ela, essa atitude foi ainda pior que a anterior, pois
ela percebeu que não poderia se casar mais. A vergonha, a dor, a solidão e a
tristeza se tornaram os companheiros de Tamar. Não é fácil lidar com sonhos
irremediavelmente  destruídos.  Ainda  assim,  Deus  faz  a  vida  ressurgir  das
cinzas, e dá uma nova chance a uma outra Tamar – a qual certamente, a tia
amou e cuidou.

Minhas impressões

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Tamar
Tamar, uma princesa virgem, dona de uma beleza 
arrebatadora, vestia-se com vestes longas e coloridas. 
Amnom, seu meio-irmão, começou a nutrir uma paixão 
por ser ela virgem e de difícil acesso. Jonadabe, seu 
primo o orientou como Amnom satisfaria seus desejos 
pecaminosos. Tamar, sem desconfiar de toda má 
intenção de um de seu meio-irmão, o aconselhou e 
repreendeu quando ele a agarrou e lhe propôs de 
pecarem. Ele a forçou e a expulsou com ódio após o 
ato. Tamar rasgou suas lindas vestes, pôs cinzas na 
cabeça e voltou para casa aos prantos. Sua vida 
estava arruinada para sempre. Ela ficou confinada o 
resto de sua vida na casa de Absalão, seu irmão. 
Absalão abafou o escândalo, mas depois de 2 anos se 
vingou de sua irmã, matando Amnom. Mais tarde, em 
homenagem à irmã, colocou o nome dela em sua 
filha.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Samuel 14:1-22

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não é mencionado

LOCAL: Tecoa ÉPOCA: 996 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Joabe  e  o
rei Davi

RESUMO DA VIDA:
Ela era conhecida por ser astuta. Joabe usou dessa característica para ela encenar
uma história que comovesse o coração do rei  Davi.  O objetivo era fazer voltar a
Jerusalém Absalão, o responsável pela morte de Amonm, o estuprador de Tamar.
Essa  mulher  em  sua  encenação  cita  a  lei  e  é  incisiva  em  seu  pedido,  até  Davi
entender  o  propósito  de  sua  fala  e  aceder  ao  pedido  real.  Absalão  voltou  a
Jerusalém.

PROPÓSITO:
• A  astúcia  dela  aliado  à  estratégia  de  Joabe,  conseguiu  o  intento  de  Davi

perdoar o filho.

DEVO IMITAR:
• Devo usar minhas características para fazer o bem.

DESTAQUE:
“Acabo de fazer uma descoberta fascinante – há uma atriz na Bíblia e eu não sabia!
Contratada por Joabe, um general importante em Israel, a tecoíta, com seus trajes
especiais, seu texto bem decorado e gestos apropriados, soube representar muito
bem. O relato acerca da estrela de encontra em 2 Samuel 14.”
Joyce Elizabeth W. Every-Clayton, em “Fale, Mulher 2”

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.
EVERY-CLAYTON, Joyce Elizabeth W. FALE, MULHER 2. Brasília: Rede de Mobilização de Mulheres, 2003.

MULHER:
A mulher de Tecoa



Meditação
Astutos como a serpente e simples como a pomba. Não foi isso que o nosso
Mestre recomendou? A combinação dessas duas características tem um poder
incrível! Nenhuma de nossas habilidades devem ser descartadas para fazer o
bem a outros. Principalmente, a natural delicadeza e dom de tocar o coração
de  outras  pessoas.  A  fragilidade  feminina  é  respeitada  e  auxiliada  pelos
verdadeiros  homens  fortes,  os  homens  de  Deus.  E  Deus  honra  a  mulher,
quando ela usa para o bem, as características que Ele mesmo lhe entregou.
Uma mulher íntegra e de coração sincero, diante de Deus e dos homens, terá
seus  desejos  atendidos  se  tão  somente  se  levantar  e  se  disponibilizar
voluntariamente na obra que Deus lhe tem reservado para ela.

A mulher de Tecoa

Após o adultério e homicídio cometidos por Davi, ele e 
sua família começaram a sofrer as consequências de 
seu ato (2 Sm 12:9-10). Sua filha foi estuprada pelo seu 
próprio irmão, e por vingança Absalão, um de seus 
filhos, matou o estuprador. Absalão fugiu para Gesur, 
terra de sua mãe, e ficou com o seu avô, o rei Talmai, 
por 3 anos. Depois do luto de Davi por seu filho 
Amnom, ele sentiu saudades de seu filho Absalão. 
Joabe, muito astuto, percebeu isso e chamou, de 
Tecoa, uma mulher, semelhante a ele, e que tinha 
habilidades para teatro. Ela decorou um texto, vestiu-
se de acordo com o figurino pedido e diante do rei 
apresentou sua performance. O objetivo era trazer 
Absalão de volta a Israel, e ela conseguiu.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Samuel 17:17

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não foi mencionado

LOCAL: En-Rogel ÉPOCA: 993 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Jônatas,
Aimaás e Davi

RESUMO DA VIDA:
Uma simples serva, que serviu de informante aos espiões de Davi, Jônatas e Aimaás,
quando este fugia da rebelião levantada pelo seu próprio filho Absalão. Essa mulher
corria risco de vida, mas sua posição de serva e o local escolhido não levantavam
suspeitas. Ela entregou as informações secretas sobre Absalão e seu intento contra
Davi a Jônatas e Aimaás, colaborando com Davi.

PROPÓSITO:
• Ser uma colaboradora do lado certo político.

DEVO IMITAR:
• Devo colaborar com o Reino de forma que honre a Deus.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MULHER:
A informante de En-Rogel



Meditação
Nos  últimos  tempos,  Deus  tem  levantado  muitas  mulheres  para  serem
cooperadoras do Reino levando a pura Palavra de Deus. Ser uma informante
do Reino significa agir com discrição, sabedoria e submissão, assim como a
serva na fonte de En-Rogel. Tal como ela, uma serva, precisamos desempenhar
nosso  trabalho  com coragem.  O lugar  estrategicamente  escolhido  também
traz um lindo significado para nós. A única forma de estarmos protegidas dos
perigos que cercam uma cooperadora do Reino é buscar sempre a palavra na
Fonte,  que é Jesus.  Em alguns lugares,  onde a  perseguição aos cristãos é
severa, os cristãos anunciam a Palavra de Deus como agentes secretos, e onde
há  liberdade  de  anunciar  a  Palavra,  ela  deve  ser  pregada  com  o  mesmo
cuidado  e  temor.  Nosso  principal  objetivo  em  anunciar  a  Palavra  é  levar
pessoas  à  salvação  oferecida  por  Jesus  Cristo,  mesmo  que  isso  implique
colocar nossa vida em risco.

A informante em En-Rogel

O rei Davi, quando fugiu de Absalão, deixou homens 
fieis a ele em Jerusalém que agiam com todo cuidado 
para não serem pegos por Absalão. Fora da cidade de 
En-Rogel, eles conseguiam levar as informações 
confidenciais do reino através de uma serva. Essa 
mulher caminhava até a fonte, junto com outras 
mulheres a buscar água, muito discretamente ouvia, 
transmitia e levava as informações entre os servos de 
Davi. Ela fora escolhida como informante, justamente 
porque mulheres não levantavam suspeitas em 
assuntos de guerra. Essa mulher sabia que estava 
arriscando a vida, mesmo assim agiu em favor de seu 
rei. No fim, ela cooperou para salvar a vida do rei e de 
toda sua família.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Samuel 17:18-21

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não foi mencionado

LOCAL: Baurim ÉPOCA: 993 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:
 Não foi mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:
 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Absalão  e

seus  servos,  Davi  e  seus  dois
espiões

RESUMO DA VIDA:
Ela  foi  uma  senhora,  dona  de  casa,  agricultora,  que  foi  rápida,  prestativa  e
estratégica ao esconder os dois espiões de Davi, quando chegaram até Baurim, dos
servos de Absalão. Se eles encontrassem os espiões em sua casa, certamente seriam
mortos eles e ela também. Elas os fez descer um poço, tampou e cobriu a tampa do
poço  com  grãos  secos.  Os  servos  raivosos  de  Absalão  passaram  e  nem
desconfiaram.  Ao  perguntarem  para  onde  foram  os  homens,  ela  calmamente
respondeu que eles tinham passado adiante. Eles foram embora e os espiões de
Davi chegaram sãos e salvos ao seu destino.

PROPÓSITO:
• Salvar a vida dos dois espiões de Davi.

DEVO IMITAR:
• Posso usar de criatividade e estratégias para salvar vidas.

DESTAQUE:
“O texto […] mostra como duas mulheres bem normais se dispuseram a cooperar com
o  plano  de  Deus  para  todo  Seu  povo.  Elas  fizeram o  óbvio,  o  banal  até  –  uma
buscando água,  a  outra  cobrindo um poço –  e,  em termos humanos,  o  sucesso
militar  de  Davi  dependia  delas.  Sem dúvida,  “  trata-se  de  um pequeno  episódio
acerca da soberania de Deus”.”
Joyce Elizabeth W. Every-Clayton, em “Fale, Mulher 2”

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.
EVERY-CLAYTON, Joyce Elizabeth W. FALE, MULHER 2. Brasília: Rede de Mobilização de Mulheres, 2003.

MULHER:
A mulher de Baurim



Meditação
Ser  uma  cooperadora  criativa,  cheia  de  boa  vontade  e  estratégica,  é  um
verdadeiro dom de Deus. A mulher de Baurim amava o seu rei e escolheu o
lado certo para – e como – usar seus dons. Mesmo sob a pressão do risco de
vida que ela mesma e os outros 2 homens corriam, ela agiu com naturalidade e
firmeza.  Ela  nem  mesmo  era  a  protagonista  da  história,  mas,  sem  sua
participação a história poderia terminar numa grande tragédia.
Valorize cada dom e projeto que vier às suas mãos. Você faz parte de algo
maior do que imagina no Reino de Deus, e ninguém o fará igual a você.

Minhas impressões

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

A mulher de Baurim
Davi e o povo que o acompanhava, na fuga de 
Absalão, o novo autodeclarado rei de Israel, 
aguardavam informações dos agentes secretos. 
Correndo risco de vida, eles saíram da fonte de En-
Rogel, com as informações de segurança para Baurim. 
Chegando lá, encontraram uma mulher que os 
escondeu em sua casa de forma engenhosa. Eles 
entraram num poço que ficava no pátio da casa, a 
mulher tampou o poço e espalhou grãos secos por 
cima, para dar a impressão de que aquele lugar do 
pátio era usado para secar grãos. Quando os servos de 
Absalão chegaram perguntando pelos 2 espiões, a 
mulher informou que eles haviam passado adiante. 
Mas, eles nunca foram encontrados. Em segurança, 
saíram do poço e entregaram a mensagem a Davi.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Samuel 17:25; 18:2; 19:22; 23:18

SIGNIFICADO DOS NOMES:
Abigail: “Meu pai é alegria” ou “o pai alegra-se”
Zeruia: “Separação” ou “Bálsamo”

LOCAL: Judá ÉPOCA: 992 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PAI: Jessé

 IRMÃO: Davi

 FILHOS:
ABIGAIL:Amasa
ZERUIA: Abisai, Joabe e Asael

RESUMO DA VIDA:
Abigail e Zeruia são as duas irmãs de Davi, citadas por nome. Ambas tinham filhos
guerreiros e traiçoeiros. Amasa traiu o rei Davi, apoiando a Absalão em sua rebelião.
Joabe e seus irmãos, apesar de todo apoio que eles davam ao rei  Davi,  seu tio,
agiam com violência matando qualquer pessoa – ou cidade – que atravessasse seu
caminho. Davi responsabilizou Zeruia pelas más atitudes dos filhos.

PROPÓSITO:
• Destacar a influência e importância das irmãs e sobrinhos de Davi em seu

reinado.

DEVO EVITAR:
• Devo evitar atos de gritaria ou violência na criação de meus filhos, para que

eles também não fiquem violentos.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.
SCHIMIDT, Alaid Schiavone.  PEQUENA ENCICLOPÉDIA BÍBLICA DE TEMAS FEMININOS – Com Ênfase
nos Assuntos da Família. São Paulo: Arte Editorial, 2008.

MULHERES:
Abigail e Zeruia



Meditação
De  “A”  a  “Z”,  Davi  estava  cercado  de  homens  com  força,  inteligência  e  virilidade.
Entretanto, as menções feitas às suas irmãs chamam atenção pelo fato de que elas
tiveram uma grande influência sobre seus filhos. Elas criaram seus filhos para serem
homens valentes, guerreiros e líderes. Observamos, no entanto, a falta de união entre
a própria família, eles deixavam a guerra entrar em sua própria família. Esqueciam
quem era seu inimigo, faziam qualquer coisa por poder e tratava qualquer um que
atravessasse  seu  caminho  como  oponente.  A  valentia  sem  o  amor  acabou  por
destruí-los.  O  amor  é  uma  das  características  mais  naturais  à  mulher,  cada  dia
devemos  nos  aperfeiçoar  em  amor,  para  que  o  homem  que  estamos  educando,
aprenda também a amar e respeitar o próximo.

Minhas impressões

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Abigail e Zeruia, irmãs de Davi
Abigail, irmã de Davi, era casada com Itra e tinham por 
filho a Amasa, homem escolhido para ser o chefe do 
exército de Absalão, na rebelião. Após a morte de 
Absalão, Davi perdoou Amasa e o colocou como chefe de 
seu próprio exército, mas Joabe, o seu primo, não gostou 
de ser substituído e o matou.
Zeruia, irmã de Davi, teve seu nome citado inúmeras vezes 
na Bíblia por causa de seus filhos, mas não encontramos 
nenhuma menção ou nome do seu esposo. Os 3 filhos de 
Zeruia eram homens violentos, Abisai, Joabe e Asael. 
Joabe, primo de Davi, se destacou por conquistar o posto 
de chefe do exército de Israel após conquistar Jerusalém. 
Davi começou a repreender seus sobrinhos pela sua 
violência no episódio em que Abner, o chefe do exército 
de Saul, havia feito acordo para ser o chefe de Davi e logo 
em seguida, Joabe o matou. Davi os chamava de “filhos 
de Zeruia”, esse pode ser um indicativo de que a mãe tinha 
essa mesma característica deles. Davi não conseguiu se 
livrar deles enquanto reinou, somente Salomão conseguiu 
vencer as artimanhas de Joabe.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Samuel 20:16-22

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não é mencionado

LOCAL: Abel-Bete-Maaca, na tribo de Dã ÉPOCA: 992 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Era uma serva de Deus.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PESSOAS ENVOLVIDAS: Joabe, Seba
e conterrâneos

RESUMO DA HISTÓRIA:
Seba, levantou uma rebelião contra o rei Davi em Jerusalém. Joabe, em defesa do rei,
saiu em busca dele para matá-lo. Seba fugiu e se escondeu na tribo de Dã, numa
cidade  chamada  Abel-Bete-Maaca.  Joabe  cercou  a  cidade  e  estava  disposto  a
matar  todos  ali  porque  pensava  que  eles  concordavam  em  proteger  Seba.
Entretanto, uma mulher se levantou como pacificadora, falou com Joabe, entrou em
consenso com os líderes de sua cidade e entregou Seba. Joabe desfez o cerco e foi
embora.

PROPÓSITO:
• Salvar a vida de toda a cidade de Abel-Bete-Maaca.

DEVO IMITAR:
• A boa intenção de promover a paz, falando sabiamente.

DESTAQUE:
“Às vezes, as pessoas se concentra, tanto na batalha que perdem de vista o motivo
da  luta  ou  formas  melhores  de  realizar  seus  objetivos.  Quando  enxergamos  um
conflito  de  maneira  diferente  das  outras  pessoas  a  nosso  redor,  é  nossa
responsabilidade expressar esse ponto de vista a elas, com respeito. Jesus disse:
“Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.”  (Mt 5:9).
Quem sabe? Deus pode usar você para salvar a vida de centenas – ou, pelo menos,
para redirecionar a energia das pessoas para algo mais proveitoso.”
Bíblia de Estudo da Mulher de Fé, pág. 1009

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MULHER:
A mulher de

Abel-Bete-Maaca



Meditação
Grandes heróis  dos quadrinhos salvam o dia,  essa mulher  salvou todas as
vidas de seus conterrâneos de uma forma sábia e ousada. O grande segredo
do sucesso em sua abordagem estava no fato de ela e os moradores da cidade
serem  pacíficos.  Como  filhas  de  Deus,  pacificadoras  (Mt  5:9),  tomemos  o
exemplo dessa heroica mulher. Podemos resolver qualquer situação tensa de
conflito depois de respirar fundo (dizem que a respiração da alma é a oração)
e  procurar  meios  de  promover  a  conciliação,  não  piorar  a  situação  com
argumentos cheios de razão. No final, o resultado sempre promoverá o bem
viver.

Minhas impressões

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

A mulher de Abel-Bete-Maaca

Essa mulher foi descrita na Bíblia como uma mulher 

sábia. Não sabemos sua idade, posição social ou 

econômica. A única coisa que sabemos é que ela 

salvou toda sua cidade, depois de ter uma conversa 

sábia com Joabe e seus conterrâneos. Seba, um 

rebelde traidor do rei Davi, havia se escondido lá. E o 

intento de Joabe era o de destruir toda a cidade por 

causa de Seba. A mulher ousadamente tomou e deu 

conselho e jogou a cabeça de Seba pelo muro. Joabe 

desfez o cerco à cidade e a deixou em paz.



Em 2 Samuel são mencionadas 13 mulheres por nome, das quais se destacam as 7
primeiras esposas de Davi; 9 são mulheres recebem menções sem destaque para seus
nomes, somente para parte de suas histórias; 3 temas femininos são encontrados em
2 Samuel:
    1. A riqueza das vestes e adornos das jovens israelitas, provavelmente adquiridos
com os despojos de guerra trazidos por Saul, são referidas no lamento de Davi por
Saul e Jônatas.
    2. Nas palavras de Barzilai, ele cita que, devido a sua velhice, não poderia apreciar
a voz das mulheres cantando no palácio de Davi em Jerusalém, e que por este e
outros motivos não o acompanharia – Barzilai havia sustentado e abençoado a Davi
e  toda  sua  família  enquanto  Absalão  havia  permanecido  no  poder.  As  cantoras
israelitas,  com  as  mais  belas  vozes,  eram  escolhidas  para  entreterem  o  rei,  seus
amigos e convidados no palácio.
  3.  Em  seu  discurso,  Barzilai  alerta  Davi  para  a  proximidade  da  sua  morte  e
humildemente  solicita  ao  rei  para  deixá-lo  ser  sepultado no  túmulo  de  sua  mãe.
Barzilai estava em Manaaim, em Gileade, do outro lado do rio Jordão, acompanhou
Davi até parte de seu retorno a Jerusalém, e deixou seu filho Quimã em seu lugar,
junto a Davi.  Ser sepultado no túmulo da própria família  era uma honra para os
israelitas.

TEMAS EM
2 Samuel


