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CAPÍTULOS 13 ao 24

CAPÍTULO 13
Absalão mata seu irmão Ammon, filho mais velho de Davi
Ammon violenta sua irmã Tamar por quem era apaixonado, e esta era irmã de Absalão por parte de pai.
Davi falha em obedecer à lei de Moisés (Lv 20;17) em não dando a devida correção que seu Ammon tinha que receber.
Absalão guardou ódio do irmão por dois anos até que conseguiu matar Ammon pelo que fez a sua irmã. Porém, Absalão não estava
pensando somente em vingar o que tinha acontecido com sua irmã, mas também pelo fato dele querer ser o rei, e Ammon como filho
mais velho teria o direito ao trono.
Davi chorou por muito tempo a morte de Ammon, com isso Absalão ficou fugido por três anos na cidade de Gesur.
CAPÍTULOS 14 a 18
Davi começa colher novamente a conseqüência do seu pecado (II Sm. 12:10-11)
A história de Absalão não é uma história bonita, apesar de ser um homem atraente e belo (II Sm. 14:25), era também um homem
astuto e ambicioso.
Depois de três anos em Gesur fugido pela morte de seu irmão Ammon, Absalão volta e se reconcilia com Davi.
Absalão começa a tramar contra seu pai, o rei, fazendo-se julgar as causas do povo e ganhando assim a simpatia do povo por quarenta
anos. (II Sm 15:1-6)
Absalão começa a rebelião e Davi foge de Jerusalém.

- O homem segundo o coração de Deus, não busca fazer justiça com suas próprias mãos e não entra em guerras. O nosso Deus é o
Deus de Paz. (ref.....)
Absalão volta para Jerusalém e tem relações com as concubinas de seu pai, cumprindo assim o que deus havia falado com Davi (II Sm.
12:11-12 – II Sm. 16:21-23)
Aitofel aconselha Absalão a matar o seu pai, e ele se agrada do conselho (II Sm. 17:1-4). Uma pessoa ambiciosa faz qualquer coisa para
conseguir o que deseja, até mesmo matando o seu próprio pai.
No meio da guerra, Davi trata com amor o seu filho Absalão e pede para que nenhum homem o tratasse mal (II Sm 18:5).
Absalão fica com sua cabeleira presa nos galhos de uma árvore e o cavalo fugiu. Isso foi relatado a Joabe, que disse ao homem que se
ele o tivesse matado, ele lhe daria dinheiro (II Sm. 18:11).
Essa é uma atitude de um líder independente e completamente rebelde às ordens do rei. Davi. Mas o homem lhe respondeu que nem
que se ele tivesse recebido mais dinheiro do que tinha oferecido não teria matado Absalão, pois lembrou da ordem do rei (II Sm
18:12). Essa sim é uma atitude de alguém obediente a sua autoridade.
Davi chora a morte de Absalão (II Sm. 18:29-33)
CAPÍTULO 19
Joabe repreende Davi, pois o choro do rei por causa de Absalão estava humilhando(v.5) os soldados que haviam lutado por ele. Joabe
tratou de levar Davi de volta à realidade, mostrando que sua dor como pai não poderia levá-lo a esquecer seus deveres de rei.
Arrependido, Davi foi se encontrar com os seus soldados. (v. 5-6)
Há pessoas que tem várias qualidades e se destacam no meio de todos por elas, mas nem sempre essas pessoas são qualificadas para
trabalharem no reino de Deus.
Joabe era um homem habilidoso, valente, influente, determinado:
- Ele conquistou Jerusalém e se tornou comandante do exército de Davi (I Cr 11:6)
Mas tinha um caráter mau, era frio, calculista, deslegal, vingativo:
- Planejou a morte de Urias, sem impedir que o rei cometesse o assassinato ( II Sm. 11:14-18)
- Matou Abner a traição, por causa do seu irmão Asael (II Sm 2:18:23)
- Matou Amasa (sobrinho de Davi e primo de dele), a traição porque Amasa tinha ficado em seu lugar. (II Sm 20:8-10)
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- Matou Absalão desobedecendo a ordem de Davi que era para não matar. (18:10-16)
- Enfrentava Davi e não tinha respeito por ele. (19:1-8)
CAPÍTULO 20
Seba era da tribo de Benjamin, a mesma tribo a que tinha pertencido o rei Saul. Em Gilgal, ele proclamou uma revolta contra Davi,
todos os homens das tribos do Norte foram com ele. Depois da morte de Salomão, essa tensão entre o Norte e o Sul resultaria na
divisão da nação em dois Reinos: Israel, no Norte, e Judá, no Sul. (20:1-2)
CAPÍTULO 21
Uma grande fome de três anos foi vista como castigo de Deus por causa do pecado de Saul, que havia tentado exterminar o povo de
Gibeão. Davi livrou o povo desse castigo, entregando sete descendentes de Saul para que fossem mortos.(21:1-6)
Uma pessoa que comete atitudes erradas, que peca contra Deus, não apenas ela sofre as conseqüências, como toda a sua descendência
pode sofrer também. Os parentes de Saul foram mortos para que o castigo de Deus parasse.
CAPÍTULO 22
Davi canta um hino de vitória quando o Senhor o livrou da mão de Saul e seus inimigos. Esse mesmo hino aparece no Salmos 18.
CAPÍTULO 23
Nesse capítulo, apresenta as últimas palavras de Davi e também o mostra como filho de Jessé, o homem que Deus tornou importante, a
pessoa que Deus escolheu para ser rei, e aquele que compôs as belas canções de Israel. (II Sm 23:1-7)
Mostra também a lista dos soldados famosos que se divide em três seções:
1º) os famosos “Três”: Josebe-Bassebete, Eleazar e Sama (VS. 18-17)
2º) Abisai e Banaías, os dois outros soldados famosos (VS. 18:23)
3º) “Os trinta”, soldados famosos (VS. 24-39).
CAPÍTULO 24
O Senhor mandou Davi contar o povo, e Davi obedeceu, apesar do protesto de Joabe. Depois, a consciência de Davi começou a doer,
e ele confessou a Deus que tinha cometido um pecado ao mandar contar o povo (VS. 10). Deus castigou o povo, mandando uma peste
que matou setenta mil israelitas (VS. 15).
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Medite na palavra do Senhor todos os dias, lembre-se que ela é o seu alimento espiritual!
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