SEJA COMO ABIGAIL
“O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e
bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe.” 1
Samuel 25:3

A FORÇA DO TOQUE FEMININO
O mês de Outubro é marcado como o “Outubro Rosa”, em referência à prevenção do câncer de mama. Esse
cuidado pode ser intensificado apenas pelo ato do toque, uma atitude simples e leve, mas salvadora. As mulheres possuem muita habilidade e força na suavidade e na sensibilidade e com isso são capazes de libertar e
salvar vidas. Assim uma mulher na Bíblia fez para salvar seu marido mau da fúria de Davi. Seu nome é Abigail.
E tanto mulheres como homens têm muito a aprender com essa personagem.

SEJA COMO ABIGAIL NA SUA MISERICÓRDIA
“Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes
que o meu senhor mandou.” 1 Samuel 25:25
O seu marido Nabal era conhecido como um homem mau e até seu nome carregava um pesado significado
(“insensato”). Essa característica de falta de senso foi demonstrada quando negou ajuda a Davi, quando este
fugia de Saul. Por isso Davi prometeu acabar com a vida dele, entretanto, ele foi salvo por sua esposa que
intercedeu por ele. Repare que ela sabia da característica de seu marido e poderia tê-lo deixado ser exterminado naquele momento. Porém demonstrou misericórdia, mesmo vendo uma oportunidade para se livrar
facilmente daquele relacionamento. Você tem misericórdia da pessoa que te ofende ou que trata você com
desprezo?

SEJA COMO ABIGAIL NA SUA SABEDORIA
“Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor; que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu
senhor.” 1 Samuel 25:18, 27
Para interceder por seu marido, Abigail se humilhou e presenteou Davi, pois sabia da sua implacável fúria, cuja
fama de guerreiro havia se espalhado por todo o Israel. Perceba que ela teve todos esses cuidados visando
atingir o objetivo de preservar a vida de Nabal. Você precisa de sabedoria para gerir a sua vida e até mesmo
para resolver alguns problemas? Peça a Deus e ele dará.

PARE, PENSE E TENHA ESPERANÇA
“Passados uns dez dias, o Senhor feriu Nabal, e ele morreu (...) Os servos de Davi foram até Abigail, no
Carmelo, e lhe disseram: — Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher.” 1 Samuel
25:38,40
Mesmo diante de uma oportunidade para se livrar de seu marido mau, Abigail decidiu exercer a misericórdia e foi recompensada quando se tornou viúva, pois foi transformada em futura rainha ao se casar
com Davi. Você está com dificuldades de fazer o bem? Tenha paciência e esperança, pois haverá um dia
que o Senhor virá como Rei e julgará todas as nossas causas e nossos inimigos e nos recompensará por
toda obra realizada em nome dEle.

