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3. Os servos de Davi voltaram a ele e informaram o que 
havia acontecido. Qual foi a reação de Davi? 
(versos 12-13).

4. Um dos servos de Nabal contou a Abigail o que tinha 
acontecido. Como o servo chamou Nabal? 
(versos 14-17).

Nota: Algumas versões usam a palavra Belial que 
significa filho da maldade. As palavras do servo dão-nos 
um retrato do caráter de Nabal. “Ele é um homem tão 
mau que ninguém consegue conversar com ele”. 

5. Como mulher inteligente e pacificadora, o que fez 
Abigail? (versos 18-20) Relacione os suprimentos que 
ela proveu. O que isso sugere a respeito dela?

6. Por que ela nada disse a Nabal?

7. Quando Davi se aproximou da propriedade de Nabal, 
o que planejava fazer? O que você pensa a respeito da 
reação dele? (versos 21-22)

8. Quando Abigail viu Davi, o que ela fez? 
(versos 23-24)

Introdução

1. No início do capítulo 25, o que Nabal e seus servos 
estavam fazendo? (verso 2)

2. Quando Davi enviou seus homens a Nabal para pedir 
alimento, qual foi a resposta grosseira de Nabal? 
(versos 4-11)

Aprofundando

As Mulheres da Bíblia: Abigail e Eu

Em 1 Samuel 25 lemos a história de Abi-
gail, a esposa de Nabal. Ela era uma “mu-
lher inteligente e bonita”, que defendeu sua 
independência com sabedoria evitando um 
desastre em potencial.

Abigail era uma mulher corajosa que fez o 
melhor em uma situação difícil. Os anos vividos 
com Nabal não a tornaram amarga ou vingati-
va. O Senhor honrou Abigail por sua consistên-
cia, generosidade e disposição de fazer o que 
é certo, não importando a dificuldade.

* Seu Caráter.
* Sua Tristeza.
* Sua Alegria.

Descobrir



9. O que ela disse a respeito de Nabal? (verso 25)

10. Como Davi reagiu diante do seu pedido de desculpas 
e dos presentes? (versos 32-35)

11. O que aconteceu a Nabal quando Abigail lhe disse o 
que havia feito? (versos 36-38)

12. Ao ouvir a respeito da morte de Nabal, Davi conversou 
com Abigail e o que lhe pediu? (versos 39-40)

13. Qual foi a resposta de Abigail? (versos 41-42)

Seu Nome Significa: “Meu Pai é Alegria”
Abigail

Leitura bíblica: 1 Samuel 25

A capacidade de agir com independência 
para alcançar a paz é uma marca da mulher 
inteligente. Promover a atmosfera de paz em 
nossa esfera de influência demonstra a pro-
fundidade de nossa sabedoria. Jesus nos 
diz: “Bem-aventurados os pacificadores, pois 
serão chamados filhos de Deus” (Mateus 5:9). 
A resposta pacífica pode ser vista quando so-
mos humildes e estamos sintonizadas com 
a voz do Espírito Santo guiando-nos nesses 
relacionamentos tensos e difíceis.

Palavras de Sabedoria

Aplicação para os 
Nossos Dias

Perguntas para 
Discussão

1. Qual é sua reação quando alguém na 
posição de autoridade toma uma má deci-
são? Se a decisão a afeta, o que você deveria 
fazer?

2. Abigail estava certa ao ir contra o dese-
jo de seu marido? Como pode alguém esco-
lher corretamente tendo de ser sorrateiro ou 
até mesmo usar de engano, se isso for “por 
um bom motivo”?

14. É sempre apropriado e correto que a esposa vá 
contra os desejos do marido, assim como o fez Abigail? 
Há circunstâncias quando isso é certo e até mesmo 
necessário? Explique.

15. Ao recordar a forma diplomática como Abigail 
abordou o problema, você consegue imaginar uma 
forma específica pela qual poderia lidar com uma 
situação onde poderia atuar como pacificadora? O que 
você poderia fazer para ajudar a resolver um conflito?



Minha Oração Hoje

Compartilhar

“Querido Pai Celestial, obrigada por me 
prover exemplos a fim de ser encorajada a 
seguir a direção de Teu Santo Espírito para 
promover a paz e a compreensão.”

Abigail foi corajosa, agindo decisivamen-
te, embora fosse perigoso fazê-lo. Uma situ-
ação na qual pode ser muito difícil contrariar 
o cônjuge ou a pessoa em posição de au-
toridade é quando se suspeita, ou se está a 
par, do abuso físico ou psicológico. Porém, é 
importante saber como responder nessa situ-
ação. Torne um alvo seu começar a conhecer 
a respeito dos vários tipos de abuso psico-
lógico e físico que abundam nos lares em 
nossos dias. Aprenda a como responder de 
forma apropriada a fim de prover segurança e 
o caráter confidencial. Esteja alerta aos sinais 
de abuso. Nunca imagine que isso não pode 
acontecer nos lares e nas instituições cristãs. 
Ouça quando uma mulher partilha suas pre-
ocupações. Esteja disposta a posicionar-se a 
favor das mulheres e crianças vitimadas pelo 
abuso e acolha-as com braços amorosos. 
Ajude-as a encontrarem os devidos recursos 
ou agências. Não permita que a informação a 
respeito dessa situação seja escondida das 
devidas autoridades, quando necessário.
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