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PREFÁCIO 

“Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os 

desejos do teu coração. Entrega o teu 

caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele 

fará”  

(Salmo 37.4-5 – ARA). 
 

Outro título que poderíamos dar a este livro 

seria: “O DRAMA DE MICAL”, porque sua 

história de vida é de fato deprimente. Como 

podemos conferir, ela não tem muita escolha, 

do ponto de vista humano, pois seu imprudente 

pai a usa como “manobra de guerra” contra 

Davi, que na verdade não lhe era inimigo em 

aspecto algum, mas um “espírito de ciúmes” se 

apodera de Saul e ele não vacila na hora de usar 

tudo e todos com o fim de destruí-lo, inclusive 

a própria filha. 

Entre as fugas e vitórias de Davi, Mical 

finalmente encontra alguém que a ama e se 

dedica em fazê-la feliz, estamos falando de 

Palti, filho de Laís, que recebeu Mical como 



 
 

esposa, por ordem do pai dela, o rei Saul (1 

Samuel 25.44). Mas depois que Davi tornou-se 

rei, em lugar de Saul, que havia sido morto em 

batalha, e de ter desposado seis esposas, além 

das concubinas, decide reivindicar Mical. Sobre 

isso a Bíblia diz que ele a reclamou aos líderes 

de Israel dizendo:  

 

“Dá-me minha mulher Mical, que eu 

desposei por cem prepúcios de filisteus (2 

Samuel 3.14). 
 

Podemos crer, que pelo poder do seu cargo, 

não foi difícil tirar Mical dos braços de Palti, à 

revelia deste (2 Samuel 3.16), e mesmo a 

contragosto dela. Se Davi tivesse orado a Deus 

sobre isso, certamente o Senhor não lhe 

permitiria fazer tal coisa. 

O egoísmo de Davi, neste caso, revela mais 

uma falha no seu caráter, especialmente, em 

relação aos sentimentos de Mical, porque ela 

seria apenas mais uma “entre as mulheres” no 

“harém” de Davi. Com tantas mulheres, ele 



 
 

certamente não iria dedicar muita atenção a 

ela. 

Mas Deus revelou ao pastor Valdinei algo 

que poderia ter mudado radicalmente a vida de 

Mical. Porque com a entrada da Arca do 

Concerto em Jerusalém, que representava a 

presença de Deus, Mical teve a chance de 

mudar sua vida radicalmente. Bastasse apenas 

clamar ao Senhor com todo empenho. 

Foi isso o que aconteceu com Naamã, que a 

despeito da sua condição (estrangeiro, 

leproso), buscou o favor do Deus de Israel, e foi 

curado e salvo (2 Rs 5.1-19). Infelizmente Mical 

preferiu ficar com a “janela da amargura”, 

curtindo suas frustrações e tristezas. 

Louvo a Deus por esse livro, tão 

interessante, que o Senhor revelou ao pastor 

Valdinei Pereira, e ele, com habilidade, 

organizou as ideias, de modo que oferecesse 

uma saída para quem deseja vencer as 

vicissitudes e injustiças trazidas pela vida, por 

meio dos conselhos e orientações bíblicas 

abundantes do começo ao fim.  



 
 

Portanto, não devemos nos conformar com 

aquilo que está fora da vontade de Deus para as 

nossas vidas (Jeremias 29.11), e fazemos isso, 

orando, entregando ao Senhor e confiando na 

sua graça e poder. Ótima leitura e descobertas, 

na “história não contada”, que vais ler a seguir. 

 

 

Pr. Walter Bastos. 
Diretor – Junec / OBPC.



 
 

INTRODUÇÃO 

O rei Davi e sua esposa Mical desenrolam 

uma história conjugal digna de ser analisada 

em todos os seus pontos. 

Longe de mim a pretensão de esgotar o 

assunto, mas de observarmos certos pontos 

que, muitas vezes, passam despercebidos 

diante dos nossos olhos ou que são pouco 

explorados nas pregações e estudos bíblicos. 

Este livro foi escrito pensando em você, que 

passa por situações adversas e que, em vários 

momentos, se encontra numa encruzilhada 

sem saber o que fazer. 

Envolva-se, apaixone-se com esta história 

que, muitas vezes, parece um conto, uma 

fantasia e, outras vezes, um romance, passando 

pela tragédia e pela superação. 

Podemos dizer que tudo na vida é uma 

questão de escolhas, sejam elas boas ou ruins. 

E a leitura de “A história não contada de Davi e 

Mical” vai revelar que essa mulher, semelhante 

a muitas outras do nosso tempo, decidiu ficar 



 
 

na “janela” observando a vida passar e curtir 

suas tristezas, em razão disso sua história de 

vida não teve um desfecho feliz. 

A Bíblia diz:  

 

“Ora, tudo quanto outrora foi escrito, foi 

escrito para a nossa instrução, a fim de que, 

pela perseverança e pela consolação das 

Escrituras, tenhamos esperança”  

(Romanos 15.4).  

 

Então, Deus nos permite conhecer a 

história de vida de outras pessoas do passado 

bíblico, para que possamos fazer diferentes 

escolhas e, por conseguinte, chegarmos 

naquele lugar que Ele escolheu para cada um 

de nós em Cristo Jesus. 

Portanto, desejo de todo o meu coração, que 

a leitura do presente livro abençoe sua vida e 

família abundantemente. 
 

Pastor Valdinei Pereira



 
 

Capítulo 

1 
OS PEDIDOS DE DAVI 

 

 

Antes de mais nada, vejamos o texto bíblico 

na íntegra, que narra boa parte da história de 

vida entre Davi e Mical, sua primeira esposa. 

 

“E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos 

de Israel, em número de trinta mil. E 

levantou-se Davi e partiu com todo o povo 

que tinha consigo de Baalá de Judá, para 

levarem dali para cima a arca de Deus, sobre 

a qual se invoca o Nome, o nome do SENHOR 

dos Exércitos, que se assenta entre os 

querubins. E puseram a arca de Deus em um 

carro novo e a levaram da casa de 

Abinadabe, que está em Geba; e Uzá e Aiô, 

filhos de Abinadabe, guiavam o carro novo. 

E, levando-o da casa de Abinadabe, que está 

em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante 



 
 

da arca. E Davi e toda a casa de Israel 

alegravam-se perante o SENHOR, com toda 

sorte de instrumentos de madeira de faia, 

com harpas, e com saltérios, e com tamboris, 

e com pandeiros, e com címbalos. E, 

chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá a 

mão à arca de Deus e segurou-a, porque os 

bois a deixavam pender. Então, a ira do 

SENHOR se acendeu contra Uzá, e Deus o 

feriu ali por esta imprudência; e morreu ali 

junto à arca de Deus. E Davi se contristou, 

porque o SENHOR abrira rotura em Uzá; e 

chamou aquele lugar Perez-Uzá, até ao dia 

de hoje. E temeu Davi ao SENHOR naquele 

dia e disse: Como virá a mim a arca do 

SENHOR? E não quis Davi retirar para si a 

arca do SENHOR, para a Cidade de Davi; 

mas Davi a fez levar à casa de Obede-Edom, 

o geteu. E ficou a arca do SENHOR em casa 

de Obede-Edom, o geteu, três meses; e 

abençoou o SENHOR a Obede-Edom e a toda 

a sua casa. 

Então, avisaram a Davi, dizendo: Abençoou 

o SENHOR a casa de Obede-Edom e tudo 



 
 

quanto tem, por amor da arca de Deus; foi, 

pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, 

da casa de Obede-Edom, à Cidade de Davi, 

com alegria. E sucedeu que, quando os que 

levavam a arca do SENHOR tinham dado 

seis passos, sacrificava ele bois e carneiros 

cevados. E Davi saltava com todas as suas 

forças diante do SENHOR; e estava Davi 

cingido de um éfode de linho. Assim subindo, 

levavam Davi e todo o Israel a arca do 

SENHOR, com júbilo e ao som das trombetas. 

E sucedeu que, entrando a arca do SENHOR 

na Cidade de Davi, Mical, filha de Saul, 

estava olhando pela janela e, vendo o rei 

Davi, que ia bailando e saltando diante do 

SENHOR, o desprezou no seu coração. E, 

introduzindo a arca do SENHOR, a puseram 

no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara; 

e ofereceu Davi holocaustos e ofertas 

pacíficas perante o SENHOR. E, acabando 

Davi de oferecer os holocaustos e ofertas 

pacíficas, abençoou o povo em nome do 

SENHOR dos Exércitos. 



 
 

 E repartiu a todo o povo e a toda a multidão 

de Israel, desde os homens até às mulheres, 

a cada um, um bolo de pão, e um bom pedaço 

de carne, e um frasco de vinho; então, foi-se 

todo o povo, cada um para sua casa. E, 

voltando Davi para abençoar a sua casa, 

Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com 

Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, 

descobrindo-se hoje aos olhos das servas de 

seus servos, como sem vergonha se descobre 

qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a 

Mical: Perante o SENHOR que me escolheu a 

mim antes do que a teu pai e a toda a sua 

casa, mandando-me que fosse chefe sobre o 

povo do SENHOR, sobre Israel, perante o 

SENHOR me tenho alegrado. E ainda mais 

do que isto me envilecerei e me humilharei 

aos meus olhos; e das servas, de quem 

falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de 

Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte” 

(2 Samuel 6.1-23).



 
 

DAVI TORNA-SE REI 

 

A princípio, vamos analisar o início do 

reinado de Davi. A Bíblia diz que após a morte 

de Saul, os anciãos de todas as tribos de Israel 

foram até Davi para o proclamarem Rei de 

Israel: 

 

“...e o rei Davi fez com eles aliança em 

Hebrom, perante o SENHOR; e ungiram Davi 

rei sobre Israel. Da idade de trinta anos era 

Davi quando começou a reinar; quarenta 

anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 

sete anos e seis meses; e em Jerusalém reinou 

trinta e três anos sobre todo o Israel e Judá” 

(2 Samuel 5.3-4). 
 

Após ser coroado rei, Davi começa a traçar 

alguns projetos que merecem destaque, para 

entendermos o sentido desta ministração. 

 

Primeiro: transferir a capital de Israel de 

Hebrom para Jerusalém. 
 



 
 

Davi já estava reinando em Judá e, com o 

assassinato de Isbosete (2 Samuel 4.8), filho de 

Saul (2 Samuel 2.8), que reinou em Israel por 

dois anos, todo Israel o proclama rei. 

Uma grande batalha acontece para a 

conquista de Jerusalém, que estava nas mãos 

dos Jebuseus. A vitória foi marcante e a cidade 

tornou-se conhecida também como “Cidade de 

Davi” (2 Samuel 5.7). Tal conquista só foi 

possível porque todo o povo estava ao seu lado. 

 

Segundo: O retorno de sua esposa Mical. 

 

“E disse Davi (a Abner): Bem, eu farei 

contigo aliança, porém uma coisa te peço, 

que é: não verás a minha face se primeiro me 

não trouxe- res a Mical, filha de Saul, quando 

vieres ver a minha face. Também enviou 

Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, 

dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que 

eu desposei por cem prepúcios de filisteus” 

(2 Samuel 3.13-14). 
 



 
 

Terceiro: Levar a Arca da Aliança para 

Jerusalém. 
 

“E teve Davi conselho com os capitães dos 

milhares, e dos centos, e com todos os 

príncipes; e disse Davi a toda a congregação 

de Israel: Se bem vos parece e se vem isso do 

SENHOR, nosso Deus, enviemos depressa 

mensageiros a todos os nossos outros irmãos 

em todas as terras de Israel, e aos 

sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades 

e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem 

conosco; e tornemos a trazer para nós a 

arca do nosso Deus; porque não a buscamos 

nos dias de Saul. Então, disse toda a 

congregação que assim se fizesse; porque 

esse negócio pareceu reto aos olhos de todo 

o povo” (1 Crônicas 13.1-4). 

Três projetos iniciais e tudo quanto ele 

desejou, Deus confirmou, exceto o transporte 

da arca na sua primeira tentativa. 

Mas, por que esse empecilho? Porque Davi 

decidiu fazer do seu jeito e não como Deus 

instruíra em sua Palavra. 



 
 

A Bíblia diz que eles estavam transportando 

a Arca para Jerusalém do mesmo modo que os 

pagãos: “E levaram a arca de Deus sobre um 

carro novo...” (1 Crônicas 13.7), ignorando, com 

isso, as instruções que Deus havia determinado 

em sua Palavra. 

Vejamos o relato bíblico a respeito de como 

deveria ser transportada a Arca da Aliança: 

“...Ninguém pode levar a arca do SENHOR, 

senão os levitas; porque o SENHOR os elegeu, 

para levarem a arca do SENHOR e para o 

servirem eternamente” (1 Crônicas 15.2). Mais 

à frente, no mesmo capítulo, observamos como 

eles deveriam levar a Arca: “E os filhos dos 

levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, 

como Moisés tinha ordenado, conforme a 

palavra do SENHOR, com as varas que tinham 

sobre si” (1 Crônicas 15.15). 

Como vimos, a ordenança bíblica era que a 

Arca do Senhor fosse sempre levada sobre os 

ombros dos levitas e Davi tentou encontrar um 

novo método de transporte. 



 
 

Deus não poderia confirmar essa tentativa, 

simplesmente porque o Senhor não quebra 

princípios que Ele mesmo estabeleceu. 

Talvez Davi agiu assim por ignorância, mas 

isso não justifica o seu erro. Talvez ele tentasse 

dar uma otimizada ao transporte da Arca do 

Senhor, uma boa intenção. Mas boas intenções 

não invalidam os princípios divinos. 

Devido à quebra de um princípio divino, 

Deus se vê obrigado a fazer um “tratamento de 

choque” no novo rei. Por quê? Porque se o 

Senhor não procedesse desse modo, Davi 

continuaria cheio de “boas intenções”, mas que 

na essência, estariam quebrando os princípios 

das Escrituras Sagradas. 

Esse foi um dos piores erros de Saul. Deus 

falava para ele agir de um modo e Saul, com sua 

boa intenção, agia de outro totalmente 

contrário à voz do Senhor. Vejamos um 

exemplo: 
 

“Então, disse Samuel: Que fizeste? Disse 

Saul: Porquanto via que o povo se espalhava 

de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, 



 
 

e os filisteus já se tinham ajuntado em 

Micmás, eu disse: 

Agora, descerão os filisteus sobre mim a 

Gilgal, e ainda à face do SENHOR não orei; e 

forcei-me e ofereci holocausto. Então, disse 

Samuel a Saul: 

Agiste nesciamente e não guardaste o 

manda- mento que o SENHOR, teu Deus, te 

ordenou; porque, agora, o SENHOR teria 

confirmado o teu reino sobre Israel para 

sempre. Porém, agora, não subsistirá o teu 

reino; já tem busca- do o SENHOR para si um 

homem segundo o seu coração e já lhe tem 

ordenado o SENHOR que seja chefe sobre o 

seu povo, porquanto não guardaste o que o 

SENHOR te ordenou”  

(1 Samuel 13.11-14). 

 

Qual era o projeto de Deus? Que Saul 

aguardasse o profeta chegar para oferecer o 

sacrifício a Deus e, então descesse à peleja. A 

função de oferecer sacrifício era devida aos 

sacerdotes e nunca aos reis. Mas a pressão e a 

ansiedade fizeram com que Saul se precipitasse 



 
 

e, como consequência, perdesse o reino de 

Israel. 
 

SAUL VENCE A BATALHA, MAS PERDE O 

REINO 
 

Saul venceu a batalha contra os filisteus, 

mas perdeu a bênção de Deus para continuar 

reinando sobre Israel. 

Muitos, nos dias de hoje, estão agindo da 

mesma maneira, quebrando princípios divinos 

com o propósito de serem prósperos e 

vencerem na vida. Então surge a pergunta: A 

que preço estamos conquistando coisas em 

nossa vida? 

 

A MORTE DE UZÁ 

 

Para evitar que Davi caísse no mesmo erro 

de Saul, Deus precisou intervir na história, 

permitindo o seguinte incidente: 
 

“E, chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá 

a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os 



 
 

bois a deixavam pender. Então, a ira do 

SENHOR se acendeu contra Uzá, e Deus o 

feriu ali por esta imprudência; e morreu ali 

junto à arca de Deus. E Davi se contristou, 

porque o SENHOR abrira rotura em Uzá” (2 

Samuel 6.6-8). 
 

Os bois tropeçam, Uzá estende a mão e mor- 

re ali mesmo. Tudo isso era Deus trabalhando 

na vida de Davi. 

Mas, então vem ao nosso coração a 

pergunta que não quer calar: Se Deus estava 

trabalhando na vida de Davi, por que foi Uzá 

quem morreu? Para entendermos isso, 

precisamos sair da nossa cosmovisão e 

adentrarmos na cosmovisão bíblica. Quando 

algum cristão morre, a dor da partida é muito 

grande para nós que ficamos, mas não para 

Deus, porque tal pessoa não morre, mas passa 

da morte para a vida. Sobre essa verdade a 

Bíblia diz o seguinte: 
 

“Na verdade, na verdade vos digo que quem 

ouve a minha palavra e crê naquele que me 



 
 

enviou tem a vida eterna e não entrará em 

condenação, mas passou da morte para a 

vida” (João 5.24). 

 

Imagine a cena na visão divina: Uzá toca na 

arca e abre uma rotura no seu corpo, ele parte 

desta terra e acorda no seio de Abraão, 

adorando ao Senhor na beleza da sua 

Santidade. Uzá era filho de Abinadabe, levita 

responsável pela guarda da arca do Senhor. 

Mas aos olhos dos que ficaram, foi um 

choque tremendo. Davi se entristece e deixa a 

arca na casa de Obede-Edom: 
 

“Assim Davi resolveu não levar a arca para 

a sua cidade de Jerusalém; em vez disso, ele 

mudou de direção e a levou para a casa de 

Obede-Edom, que era da cidade de Gate” (2 

Samuel 6.10). 

O que ocorre enquanto a arca fica durante 

três meses na casa de Obede-Edom? Se 

analisarmos a Palavra de Deus, veremos que a 

bênção do Senhor sobre Obede-Edom e sua 

família, foi registrada em 1 Crônicas, capítulo 



 
 

13. Então, após os três meses, no capítulo 15, 

Davi declara o seguinte: 
 

“Então, disse Davi: Ninguém pode levar a 

arca do SENHOR, senão os levitas; porque o 

SENHOR os elegeu, para levarem a arca do 

SENHOR e para o servirem eternamente (...). 

E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e 

Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, 

Semaías, Eliel e Aminadabe e disse-lhes: Vós 

sois os chefes dos pais entre os levitas; 

santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que 

façais subir a arca do SENHOR, Deus de 

Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. 

Pois que, porquanto primeiro vós assim o 

não fizestes, o SENHOR fez rotura em nós, 

porque o não buscamos segundo a 

ordenança” (1 Crônicas 15.2, 11-13). 

Como Davi teve tal entendimento que 

outrora lhe faltara? Podemos crer que foi 

buscando ao Senhor durante os três meses do 

ocorrido e lendo a Palavra de Deus, pois em 

Números encontramos as seguintes palavras: 

 



 
 

“Quando Arão e seus filhos, ao partir o 

arraial, acabarem de cobrir o santuário e 

todos os seus móveis, os filhos de Coate virão 

para levá-lo; mas nas coisas sagradas não 

tocarão, para que não morram; esse é o 

cargo dos filhos de Coate na tenda da 

revelação” (Números 4.15). 
 

Mais, ainda no mesmo livro, o mandamento 

é completado; vejamos: 
 

“Porquanto lhes pertencia (aos filhos de 

Coate) o serviço de levar o santuário, e o 

levavam aos ombros” (Números 7.9). 

Davi buscou em Deus e na Sua Palavra onde 

estava o seu erro. A grande questão não é o tipo 

de dificuldade que passamos, mas como 

passamos essa dificuldade. 

Ao invés de Davi passar todo o tempo 

angustiado ou procurando um culpado, ele 

optou por entrar na presença de Deus e 

aprender com o seu erro. A isso chamamos de 

inteligência emocional. 



 
 

Precisamos aprender com nossos erros. 

Onde estamos acertando ou errando. 

 

FINALMENTE A ARCA SEGUE PARA 

JERUSALÉM 

 

Passam os três meses, Davi sai do aposento 

real, muito animado e disposto para buscar a 

Arca do Senhor, agora da maneira correta (por 

meio dos levitas santificados), e transportá-la 

sobre os ombros dos levitas para Jerusalém. 

Imagine a cena: 
 

“Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a 

arca de Deus, da casa de Obede-Edom para 

a cidade de Davi. Quando os que levavam a 

arca do Senhor tinham dado seis passos, ele 

sacrificou um boi e um animal cevado. E 

Davi dançava com todas as suas forças 

diante do Senhor; e estava Davi cingido dum 

éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de 

Israel subiam, trazendo a arca do Senhor 

com júbilo e ao som de trombetas” (2 Samuel 

6.12-15). 



 
 

 

A alegria é total. A primeira vez que esse 

cortejo saiu de Jerusalém, o retorno foi trágico, 

pois ocorreu uma morte. Agora a apreensão do 

povo é grande. Muita gente poderia estar 

pensando: Será um retorno de alegria ou de dor 

novamente? 

Mas desta vez foi diferente: a alegria está 

estampada no rosto de cada pessoa, de cada 

sacerdote, e especialmente do rei. Hoje é dia de 

festa em Jerusalém, pois a arca do Senhor 

voltou para o seu povo. 

Devemos lembrar que a arca foi perdida em 

uma batalha entre Israel e os filisteus antes da 

coroação de Saul. Sobre isso a Bíblia diz: 
 

“Então pelejaram os filisteus, e Israel foi 

derrotado, fugindo cada um para a sua 

tenda; e houve mui grande matança, pois 

caíram de Israel trinta mil homens de 

infantaria. Também foi tomada a arca de 

Deus, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, 

foram mortos” (1 Samuel 4.10 e 11). 
 



 
 

Durante todo o reinado de Saul, nunca 

houve o desejo de recuperar a Arca do Senhor. 

Vejamos outro relato das Escrituras acerca 

desse fato: 

“E sucedeu que, desde aquele dia, a arca 

ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se 

passaram, que chegaram até vinte anos; e 

lamentava toda a casa de Israel após o 

SENHOR”  

(1 Samuel 7.2). 
 

Saul se preocupou com tudo, menos com a 

Arca do Senhor. Qual a importância da Arca de 

Deus estar no meio do seu povo, a ponto de 

toda casa de Israel lamentar a sua ausência?



 
 

Capítulo 

2 
A IMPORTÂNCIA DA ARCA 

 

“Também farão uma arca de madeira de 

cetim; o seu comprimento será de dois 

côvados e meio, e a sua largura, de um 

côvado e meio, e de um côvado e meio, a sua 

altura. E cobri-la- -ás de ouro puro; por 

dentro e por fora a cobrirás; e farás sobre 

ela uma coroa de ouro ao redor; e fundirás 

para ela quatro argolas de ouro e as porás 

nos quatro cantos dela: duas argolas num 

lado dela e duas argolas no outro lado dela. 

E farás varas de madeira de cetim, e as 

cobrirás com ouro, e meterás as varas nas 

argolas, aos lados da arca, para se levar com 

elas a arca. As varas estarão nas argolas da 

arca, e não se tirarão dela. Depois, porás na 

arca o Testemunho, que eu te darei” (Êxodo 

25.10-16). 

 



 
 

Uma caixa de madeira de acácia, de 110 cm 

de comprimento por 70 cm de altura e largura, 

coberta de ouro puro por dentro e por fora. Na 

sua lateral, duas argolas de ouro de cada lado 

onde varas de acácia recobertas de ouro eram 

enfiadas para o seu transporte. 

Na tampa da Arca, havia dois querubins de 

ouro, de frente um para o outro, olhando para 

dentro dela. 
 

O CONTEÚDO DA ARCA 

 

No interior foram depositados: as duas 

tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, 

um pote com o maná e a vara de Arão que 

floresceu. 

Seu símbolo é da própria presença de Deus 

na Terra. Segundo a Bíblia, Deus revelava-se 

em meio a uma fumaça, como uma nuvem, que 

foi chamada de “glória” ou “Shekinah” (a sua 

presença – 2 Crônicas 5.14). Era a presença de 

Deus entre os homens. 

Foi à frente na abertura do rio Jordão, para 

passagem do povo de Deus a seco: 



 
 

 

“E, quando os que levavam a arca chegaram 

até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que 

levavam a arca se molharam na borda das 

águas (porque o Jordão transbordava sobre 

todas as suas ribanceiras, todos os dias da 

sega), pararam-se as águas que vinham de 

cima; levantaram-se num montão, mui 

longe da cidade de Adã, que está da banda 

de Sartã; e as que desciam ao mar das 

Campinas, que é o mar Salgado, faltavam de 

todo e separaram-se; então, passou o povo 

defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que 

levavam a arca do concerto do SENHOR 

pararam firmes em seco no meio do Jordão; 

e todo o Israel passou em seco, até que todo 

o povo acabou de passar o Jordão” (Josué 

3.15-17). 
  
Foi à frente na queda de Jericó: 

 

“Depois, Josué se levantou de madrugada, e 

os sacerdotes levaram a arca do SENHOR 

(...). E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 



 
 

sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: 

Gritai, porque o SENHOR vos tem dado a 

cidade!” (Josué 6.12 e 16). 
 

Portanto, ter a Arca do Senhor no meio do 

povo é ter a certeza da presença de Deus entre 

os homens. Para Davi isso era fundamental. 

Deus sempre se fez presente entre os 

homens, pois um dos atributos de Deus é a 

onipresença. Mas sua glória se manifestava 

apenas esporadicamente, no Antigo 

Testamento, entre reis, profetas e sacerdotes 

em necessidades especiais, como a direção e a 

vitória em uma batalha e a necessidade de falar 

diretamente com o povo, por exemplo. 

Mas a arca era algo visível, presente, 

tangível. A chegada dela em Jerusalém trouxe 

muita alegria ao rei e ao povo. O povo 

regozijava e o rei manifestou sua generosidade 

a todos: 
 

“E, acabando Davi de oferecer os 

holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou 

o povo em nome do SENHOR. E repartiu a 



 
 

todos em Israel, tanto a homens como a 

mulheres, a cada um pão, e um bom pedaço 

de carne, e um frasco de vinho” (1 Crônicas 

15.2 e 3).



 
 

Capítulo 

3 
MICAL E A ARCA 

 

 

“E sucedeu que, chegando a arca do 

concerto do SENHOR à Cidade de Davi, 

Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, 

vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou 

no seu coração”  

(1 Crônicas 15.29). 

 

Viva a cena comigo: Davi está feliz demais, 

então ele pergunta para o magarefe como está 

o estoque de carne na despensa real. 

- Temos muita carne, meu rei! Então 

distribua um bom pedaço a cada um dos 

presentes, disse Davi. 

- Copeiro real, como está a adega? Temos 

muito vinho, meu rei, responde o despenseiro. 

- Então traga vinho para todos os presentes. 

E tu, ó padeiro real, podes dar pão para todo 



 
 

este povo? Sim, meu rei, responde o 

profissional com um grande sorriso no rosto. 

- Então tragam pão, vinho e carne para 

todos! E todo povo aclama com alegria pois este 

é um dia de festa, um dia de alegria. 

Os levitas começam a recordar os feitos 

poderosos do Senhor (2 Samuel 6.4), Asafe 

puxa o louvor e as danças começam. Os 

sacerdotes tocam as trombetas (vv. 5 e 6). Davi 

compõe um lindo e extenso Salmo (vv. 7-36). 

Quando encerra a leitura, o povo alegre grita 

bem alto: AMÉM! 

Tudo é festa, tudo é alegria. 

Pessoas se aproximam constantemente da 

Arca (sem a tocar, é claro), e fazem seus 

pedidos de oração a Deus, pedidos de cura, de 

milagres, de transformação de vida, de 

restauração. A Arca do Senhor era para aquele 

povo, naquele momento, o que o é a presença 

de Deus para nós, através do Espírito Santo. 

E o rei Davi? Está dançando ou bailando o 

tempo todo. Saltando como um menino novo, 

como uma criança que acabou de receber um 

presente de aniversário. 



 
 

 

MICAL OBSERVA CALADA 
 

Lá na janela, no pavimento superior, uma 

figura conhecida do povo observa tudo sem 

pronunciar palavra, nem um balbuciar dos 

lábios acontece, apenas observação. Fixação 

total na grande festa. Afinal, quem é a pessoa 

que observa atentamente da janela? O texto a 

chama de “Mical, a filha de Saul” (1 Crônicas 

15.29). 

Ela observa tudo, do começo ao fim, até o 

momento em que cada um retorna para casa e 

Davi caminha a passos largos e rápidos para o 

seu palácio. Ela vê o sorriso expresso em seu 

rosto. Agora seu olhar muda, ela não olha mais 

pela janela, seu olhar se volta para a porta real, 

aguar- dando o momento em que o rei passará 

por ela. 

A Bíblia diz: “Então, se foi todo o povo, cada 

um para a sua casa; e tornou Davi, para 

abençoar a sua casa” (1 Crônicas 16.43). 

Vejamos o texto em estudo, mais completo, 

extraído do Segundo livro de Samuel, mas na 



 
 

versão da Nova Tradução na Linguagem de 

Hoje (NTLH), publicada pela SBB (Sociedade 

Bíblica do Brasil): 
 

“Davi voltou para casa a fim de estar com a 

sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para 

encontrá-lo. Ela disse: – Que bela figura fez 

hoje o rei de Israel! Parecia um sem-

vergonha, mostrando o corpo para as 

empregadas dos seus funcionários! Davi 

respondeu: – Eu estava dançando em louvor 

ao SENHOR, que preferiu me escolher em vez 

de escolher o seu pai e os descendentes dele 

e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu 

continuarei a dançar em louvor ao SENHOR 

e me humilharei ainda mais diante dele. 

Você pode pensar que eu não sou nada, mas 

aquelas moças de quem você falou vão me 

dar muito valor! E Mical, filha de Saul, nunca 

teve filhos” (2 Samuel 6.20-23). 
 

As expectativas de Davi se frustram no meio 

do caminho. Provavelmente ele esperava ter 

uma “noite a dois” muito feliz com Mical, mas 



 
 

encontra uma mulher rancorosa, repulsiva, 

colérica, que vem ao seu encontro para 

repreendê-lo. Suas palavras são como flechas, 

como uma espada pontiaguda que lhe fere a 

alma. 

Por um segundo, em meio à reprova, Davi 

respira fundo e começa a replicar-lhe, 

mostrando que ela não entendia nada daquilo 

que é espiritual e que a casa de seu pai (Saul) 

era desqualificada, em outras palavras. 

Vejamos o texto mais uma vez: 
 

“Perante o SENHOR que me escolheu a mim 

antes do que a teu pai e a toda a sua casa, 

mandando-me que fosse chefe sobre o povo 

do SENHOR, sobre Israel, perante o SENHOR 

me tenho alegrado. E ainda mais do que isto 

me envilecerei e me humilharei aos meus 

olhos; e das servas, de quem falaste, delas 

serei honrado” (2 Samuel 6.21 e 22). 
 

Não sei se a conversa termina por aí. O 

cronista encerra a narrativa com o seguinte 



 
 

relato: “E Mical, filha de Saul, não teve filhos, 

até ao dia da sua morte” (2 Samuel 6.23). 
 

EM DEFESA DE MICAL 
 

Uma história chocante, mas real. Era um 

domingo, a cidade estava vazia. Descendo as 

escadarias próximas a um grande hospital, 

aquele importante advogado, que está curtindo 

seu dia de folga, adentra ao vagão quase vazio 

do metrô. 

No seu interior estão apenas um senhor 

muito simples, de chinelos nos pés e duas 

crianças que não paravam quietas, nem por um 

momento. Certamente são filhos deste senhor, 

cogita ele em seu pensamento. 

As crianças estão inquietas, correm para 

todo lado. Nosso personagem abre um jornal e 

começa a ler, desprezando toda aquela 

balbúrdia e aquele homem inerte, olhando para 

o vazio, como quem nem está presente no 

vagão. O previsto acontece: as crianças 

começam a chutar um frasco vazio de iogurte e 

o objeto acerta bem no meio do jornal. 



 
 

Irritado, o ilustre advogado perde a calma e 

pergunta para aquele senhor: O senhor não 

está vendo a bagunça que estes moleques estão 

fazendo? 

Aquele senhor, ainda olhando para o vazio 

diz: sim, estou vendo. E estou pensando: Como 

vou falar para eles que a mãe deles acaba de 

falecer, vítima de um câncer? 

Aquele advogado pede-lhe desculpas e se 

propõe a ajudar em tudo que for necessário 

àquela família, inclusive o levou para a igreja, 

onde eles receberam toda a assistência 

necessária e tiveram um encontro com Cristo. 

Muitas vezes julgamos as pessoas apenas 

pela primeira impressão, olhamos apenas um 

lado da moeda, ouvimos um lado da história e 

tomamos conclusões precipitadas. À primeira 

vista, Mical está totalmente errada e podemos 

chamá-la de rebelde. Mas vamos mais à fundo 

em sua história. 

No primeiro capítulo, devemos lembrar que 

reportei sobre os três projetos de Davi; a saber: 

1. Tornar Jerusalém a sua capital;  

2. Trazer a arca para Jerusalém; 



 
 

3. Trazer de volta a Mical, sua esposa. 
 

Mas para explicar tudo isso, precisamos 

voltar.



 
 

Capítulo 

4 
COMO TUDO COMEÇOU 

 

“E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-

te, para teus irmãos um efa deste grão 

tostado e estes dez pães e corre a levá-los ao 

arraial, a teus irmãos. Porém estes dez 

queijos de leite leva ao chefe de mil; e 

visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem; e 

tomarás o seu penhor. E Davi deixou a carga 

que trouxera na mão do guarda da bagagem 

e correu à batalha; e, chegando, perguntou 

a seus irmãos se estavam bem. E, estando ele 

ainda falando com eles, eis que vinha 

subindo do exército dos filisteus o homem 

guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de 

Gate, e falou conforme aquelas palavras, e 

Davi as ouviu. Porém todos os homens de 

Israel, vendo aquele homem, fugiam de 

diante dele, e temiam grandemente, e 

diziam os homens de Israel: Vistes aquele 



 
 

homem que subiu? Pois subiu para afrontar 

a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o 

ferir o rei o enriquecerá de grandes 

riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta 

de impostos a casa de seu pai em Israel. 

Então, falou Davi aos homens que estavam 

com ele, dizendo: Que farão àquele homem 

que ferir a este filisteu e tirar a afronta de 

sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso 

filisteu, para afrontar os exércitos do Deus 

vivo?”  

(1 Samuel 17.17-18, 22-26). 

 

Todos nós conhecemos a história de Davi na 

sua luta contra Golias. Mas há alguns detalhes 

que, muitas vezes, nos passam desapercebidos, 

como, por exemplo, as promessas que o rei Saul 

fez a quem vencesse o gigante; então vejamos 

mais atentamente: 

“Há de ser, pois, que ao homem que o ferir o 

rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe 

dará a sua filha, e fará isenta de impostos a 

casa de seu pai em Israel” (v. 25). 
 



 
 

Davi enxerga ali uma oportunidade de Deus 

em sua vida. Para todos, Golias era um 

problema, mas, para ele, era uma oportunidade 

de subir de nível. Riquezas, isenção de 

impostos e a filha do rei. Isso lhe parecia muito 

bom. 

Davi já conhecia a família real nessa época. 

Vamos conferir uma dessas referências 

bíblicas: “Davi, porém, ia e voltava de Saul...” (1 

Samuel 17.15). 

Todos nós sabemos que Davi venceu a 

Golias com apenas uma das cinco pedras (e a 

sua funda) que escolheu para enfrentar o 

gigante. Davi torna-se admirado e querido de 

Saul, mas esse amor durou pouco tempo. O 

ciúme começou a reinar no coração de Saul por 

causa do seguinte fato: 

“Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando 

Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres 

de todas as cidades de Israel saíram ao 

encontro do rei Saul, cantando e em danças, 

com adufes, com alegria e com instrumentos 

de música. E as mulheres, tangendo, 

respondiam umas às outras e diziam: Saul 



 
 

feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 

dez milhares. Então, Saul se indignou muito, 

e aquela palavra pareceu mal aos seus 

olhos; e disse: Dez milhares deram a Davi, e 

a mim somente milhares; na verdade, que 

lhe falta, senão só o reino? E, desde aquele 

dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita”  

(1 Samuel 18.6-9). 
 

Mais tarde, a Bíblia diz que Saul prometeu 

sua filha Merabe a Davi (v.17), mas não 

cumpriu o prometido, porque ela, na verdade, 

foi dada a Adriel (v. 19). Nessa hora aparece, a 

figura de Mical, que tem o seu coração em Davi. 

Vejamos o texto com mais atenção: 
 

“Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a 

Davi; o que, sendo anunciado a Saul, pareceu 

isso bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lha 

darei, para que lhe sirva de laço e para que 

a mão dos filisteus venha a ser contra ele. 

Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás 

hoje meu genro” (1 Samuel 18.20 e 21). 
 



 
 

Você consegue imaginar essa situação? 

Saul, totalmente perturbado e, muitas vezes, 

endemoniado, diz para sua filha: você será um 

laço na vida dele. 

O nome Mical tinha um significado muito 

lindo: “Quem é como Deus?”. 

Saul, quando viu sua filhinha nascer, lhe dá 

um nome maravilhoso, talvez tivesse projetos 

para sua vida, planos maravilhosos. Mas agora 

essa filha cresceu e seu pai, perturbado, 

simplesmente lhe chama de “laço” para Davi. 

Devemos saber que algumas palavras de 

der- rota e negativismo, ministradas pelos pais 

sobre os filhos, podem causar sequelas 

terríveis no coração deles, que só Deus poderá 

apagar. 

Se em seu coração existem esses 

sentimentos que foram lançados, como uma 

seta, em sua vida desde a sua infância, agora é 

um bom momento para você parar essa leitura 

e colocar diante de Deus todas as suas 

angústias e aflições e crer que Ele é poderoso 

para arrancar toda dor e toda mágoa, e 

começar uma nova história em sua vida. 



 
 

Não deixe para depois, pare essa leitura 

agora mesmo, e comece a falar com Deus, 

pedindo-lhe que conforte seu coração, e faça 

tudo novo em sua vida. Creia que Ele pode 

mudar a sua história.



 
 

Capítulo 

5 
A HISTÓRIA CONTINUA 

 

“Então, disse Saul: Assim direis a Davi: O rei 

não tem necessidade de dote, senão de cem 

prepúcios de filisteus, para se tomar 

vingança dos inimigos do rei. Porquanto 

Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos 

filisteus. E anunciaram os seus servos essas 

palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem 

aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei; 

porém ainda os dias se não haviam 

cumprido. Então, Davi se levantou e partiu 

ele com os seus homens, e feriram dentre os 

filisteus duzentos homens; e Davi trouxe os 

seus prepúcios, e os entregaram todos ao 

rei, para que fosse genro do rei; então, 

Saul lhe deu por mulher a sua filha” (1 

Samuel 18.25-27). 

 



 
 

Mical casa-se com Davi pelo preço de 100 

prepúcios (pele que cobre a ponta do membro 

genital masculino) e trata-lhe com todo amor e 

carinho (v. 28). 

Após muitas tentativas de Saul contra a vida 

de Davi, houve um dia em que ele cercou sua 

casa a fim de matá-lo (1 Samuel 19.11). Mical 

cria um plano engenhoso para salvar seu 

esposo: desce-o por uma janela e coloca uma 

estátua na cama em seu lugar, alegando que 

Davi estava adoentado (1 Samuel 19.12-16).  
 

DAVI FOGE DE SAUL 
 

Mas vamos correr um pouco na história. 

Davi foge de Saul, para não morrer, e vai morar 

com os filisteus e Mical é dada por seu pai a 

outro homem: 

“...Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de 

Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de 

Galim” (1 Samuel 25.44). 
 

Mical, que tanto amou seu marido, agora 

conhece outro homem. Consegue compreender 



 
 

o conflito que está em sua mente, prezado 

leitor? As batalhas da sua alma? 

A grande bênção de Mical é que Palti (ou 

Paltiel), lhe dá todo o seu amor e carinho. Um 

novo tempo parece estar chegando. Sua vida, 

apesar de turbulenta, parece estar, finalmente, 

nos trilhos certos. Há uma viva esperança de 

agora ser feliz. 

Davi também está tendo novas 

experiências. Mesmo contra os princípios 

divinos (Dt 17.17), ele casa-se com mais seis 

mulheres e cada uma lhe dá um filho: 
 

“E a Davi nasceram filhos em Hebrom; foi o 

seu primogênito Amom, de Ainoã, a 

jezreelita; e seu segundo, Quileabe, de 

Abigail, mulher de Nabal, o carmelita; e o 

terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de 

Talmai, rei de Gesur; e o quarto, Adonias, 

filho de Hagite; e o quinto, Sefatias, filho de 

Abital; e o sexto, Itreão, de Eglá, também 

mulher de Davi; estes nasceram a Davi em 

Hebrom” (2 Samuel 3.2-5). 
 



 
 

Preciso adiantar um pouco mais esta 

história. Morre Saul. Davi já está reinando em 

Judá e pede de volta Mical a Isbosete, filho de 

Saul: 
 

“Dá-me minha mulher Mical, que eu 

desposei por cem prepúcios de filisteus” (2 

Samuel 3.14). 
 

Leia novamente o que o texto diz, e observe 

o que ele não diz: “eu quero de volta minha 

esposa que tanto amo”. 

O texto diz, em minhas palavras: “Dá-me de 

volta o meu troféu, a minha conquista, paguei 

caro por ela e não vou dar de mão beijada a 

outro”. 

Imagine a cena: Mical acabou de fazer 

aquele almoço delicioso para seu marido Palti. 

Daqui a pouco eles irão sair às compras. De 

repente, lá ao longe, aproxima-se alguém. 

Quem é? Pergunta Palti. É Abner! Que assistia 

diante de meu pai, quando ele ainda estava 

vivo. 



 
 

Deve estar vindo para trazer alguma 

novidade, poderia dizer Mical. Sim, uma 

terrível novidade. Mical deveria deixar Palti, e 

retornar ao seu antigo marido, Davi. 

A notícia foi chocante, Mical não tinha outra 

alternativa a não ser a submissão. Durante todo 

o caminho de volta ela presencia seu marido, 

Palti, ao seu lado, chorando, até o momento que 

Abner ordena que ele se retire (2 Samuel 3.16). 

Agora Mical troca sua casa modesta pela 

casa real. Mas sua felicidade não é a mesma. 

Para Palti ela era a única, na casa de Davi ainda 

existiam mais seis mulheres. 

O que Palti perdeu? O amor de sua vida. O 

que Davi trouxe de volta para casa? O seu 

amor? Não. O seu troféu! 

Agora ela está na casa do rei com suas 

concorrentes. Podemos conjecturar que a 

primeira chega e diz: “Então você é o troféu de 

Davi?” Interessante, tem quantos filhos com 

ele? Nenhum, responde Mical cabisbaixa. 

Cada uma delas apresenta seu filho. Mas 

Mical não tem filhos. Uma delas pergunta: Você 

é filha de Saul, o rei iníquo de Israel que foi 



 
 

assassinado? Podemos crer que cada momento 

que ela passava naquele palácio era dilacerante 

para sua alma. 

Como se isso não bastasse, Davi, totalmente 

fora da direção de Deus, resolve ter um harém, 

como os demais monarcas orientais. Sobre isso 

a Bíblia diz: 

“E tomou Davi mais concubinas e mulheres 

de Jerusalém, depois que viera de Hebrom; e 

nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes 

são os nomes dos que lhe nasceram em 

Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e 

Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefegue, e Jafia, 

e Elisama, e Eliada, e Elifelete” (2 Samuel 

5.13-16). 
 

Esse era o cotidiano de Mical, uma vida de 

dores e sofrimento, uma vida de mágoas e 

tristeza. Para Mical, seu único momento 

utópico era quando se sentava para observar a 

vida pela janela do palácio. 

Aquele era o seu momento de distração, 

como muitos, nos dias de hoje, ligam sua TV e 



 
 

ficam passando de canal em canal para 

esquecerem a dor e a aflição. 

Muitos perderam o prazer da vida, de estar 

com os filhos, com a família e agora ficam 

presos diante de uma tela de computador ou de 

uma tela de celular, vivendo uma ilusão, um 

pequeno momento de prazer nas redes sociais 

ou assistindo um filme. 

Essa era a vida de Mical. Seu marido não lhe 

amava mais; para ele, ela era apenas um objeto 

de prazer sexual e mais nada. 

De que adianta um palácio, se ele não lhe 

traz felicidade? Melhor é viver no deserto do 

que com uma pessoa amargurada (Pv 21.19). 

Talvez, não sei, por aquela janela, Mical 

observasse um rapaz simples e humilde, 

encontrando uma jovem, também desprovida 

de recursos. E os dois se abraçam, se beijam, se 

amam. Imediatamente lhe vem ao coração uma 

tristeza imensa, pois isso ela não tem mais, e 

talvez nunca mais terá. 

Naquele dia, quando a Arca do Senhor é 

trazida, ela vê toda a festa, a alegria do povo e, 



 
 

novamente, a tristeza domina seu coração. 

Mical era, de fato, muito infeliz. 
 

UMA MULHER MARCADA 

 

Nem honra real Mical teve. Você já 

observou como ela é conhecida nos textos 

bíblicos? Vejamos alguns exemplos: 
 

“Aconteceu que, entrando a arca do Senhor 

na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, 

observava de uma janela” (2 Samuel 6.16). 
 

“Voltando Davi para casa, para abençoar 

sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu 

encontro...” (2 Samuel 6.20). 
 

“E até o dia de sua morte, Mical, filha de 

Saul, jamais teve filhos” (2 Samuel 6.20). 
 

Em todos as citações, o cronista a chama de 

Mical. Em nenhum momento é chamada de 



 
 

rainha Mical ou a esposa de Davi. E 

acrescenta: “filha de Saul”; para que nunca 

esqueçamos sua origem miserável. 

Mical só tem a janela, onde curte seus 

traumas, tristezas e mágoas. A festa termina e 

Davi sobe para abençoar sua casa. Para ter “um 

momento a dois” com Mical. 

Mical está com a alma amargurada. Não por 

hoje, não pela arca, não por Davi, mas por sua 

vida lastimável. 

Sem dúvida, Mical era uma mulher ferida, 

magoada, entristecida pela vida e, sobretudo, 

pelas circunstâncias a que teve de se submeter. 

Mical tinha todos os motivos do mundo 

para ser quem ela era. Não podemos julgá-la, 

muito menos condená-la, mas entendê-la.  

Faltou sensibilidade a Davi para minimizar 

a dor de sua esposa. Mas como vimos até agora, 

nem mesmo o rei poderia ajudá-la, somente 

Deus seria capaz de mudar sua vida “de dentro 

para fora”, de dar sentido à sua existência.



 
 

Capítulo 

6 
AQUILO QUE FAZIA A DIFERENÇA 

 

“E, introduzindo a arca do SENHOR, a 

puseram no seu lugar, na tenda que Davi 

lhe armara” (2 Samuel 6.17). 

 

A situação de Mical era totalmente 

compreensiva, mas naquele dia, havia algo que 

poderia fazer a diferença em sua vida: a Arca do 

Senhor. O símbolo máximo da presença de 

Deus, que estava bem ali, a poucos metros dela. 

Dava para ver pela janela, não estava longe. 

Se havia alguém que poderia transformar a 

sua vida, esse era o Senhor. Se havia alguém 

que poderia mudar tudo, esse alguém era Deus. 

E o símbolo da sua presença estava lá embaixo. 

Bastava caminhar um pouco, atravessar a 

multidão e se prostrar diante de Deus, 

clamando por uma mudança real em sua vida. 



 
 

Podemos imaginar o que Mical poderia 

falar e fazer: “Por favor, com licença, eu preciso 

chegar mais perto de Deus, preciso pedir para 

ele tirar todas estas trevas do meu coração. 

Preciso perdoar o meu pai que dizia que eu 

seria um laço na vida de Davi, preciso esquecer 

os reveses que a vida me deu. Eu não quero ser 

o troféu de ninguém. Quero uma nova chance 

de ser feliz. Tenho que falar com Deus”. 
 

MICAL OPTOU PELA “JANELA” 
 

Como percebemos, Mical escolheu a 

“janela”. Precisamos aprender algo muito 

importante nesse ponto: Deus respeita as 

nossas decisões. Se você quiser continuar da 

maneira que está, mesmo depois dEle abrir 

uma porta de restauração, o Senhor vai 

respeitar sua decisão e não fará absolutamente 

nada para mudar seu quadro. A decisão é 

sempre sua. Mas, se você quiser verdadeira 

mudança, Deus será o primeiro a agir em sua 

vida, se crer e clamar por seu socorro (Jeremias 

33.3). 



 
 

Talvez Mical não desceu até lá porque 

queria continuar a ser um tropeço na vida de 

Davi. Se esse era o caso, então seus 

pensamentos poderiam ser os seguintes: 

- “Ele me humilhou, arrancou-me do meu 

marido, agora merece ter uma mulher rixosa 

debaixo do seu teto, criticando todas as suas 

de- cisões”. 

Li em um livro, há muitos anos, sobre um 

grande missionário que realizou uma 

concentração evangelística, onde muitos 

enfermos e paralíticos em cadeiras de rodas 

foram curados milagrosamente. Mas um fato 

curioso teve lugar naquele dia: Um dos 

cadeirantes e seu condutor se aproximam do 

missionário, e o pregador, cheio de fé, pergunta 

se aquele homem cria que poderia ser curado 

naquele mesmo instante. Então o rapaz balança 

a cabeça em sinal de sim. Diante disso o 

missionário diz: 

- Você realmente crê que se eu orar, o 

milagre vai acontecer? Novamente o sinal foi 

positivo. 



 
 

- Voltando-se diretamente para o enfermo, 

o pregador insiste: você quer que eu ore para 

Deus te curar? O cadeirante respondeu 

negativamente, para espanto de todos. 

- Não quero, respondeu o paralítico, e 

justificou: porque este homem é o motivo de eu 

estar nesta cadeira de rodas e ele vai ter que me 

conduzir pelo resto da sua vida. Esta é minha 

vingança. 

O mais interessante de tudo isso é que Deus 

respeita as nossas decisões, sejam elas quais 

forem. 



 
 

Capítulo 

7 
A SUA OPORTUNIDADE 

 

“E, introduzindo a arca do SENHOR,  

a puseram no seu lugar” 

(2 Samuel 6.17). 

 

Querido leitor, este é o seu momento. Não é 

a Arca do Senhor que está sendo introduzida 

diante de você, mas a pessoa do Espírito Santo 

que está aqui e agora. 

Ele está dizendo para você que este é o seu 

momento de se apresentar diante dele e ser 

totalmente restaurado, liberto de todos os 

males, de viver um novo tempo com Deus, em 

nome de Jesus Cristo. 

Mas, como Mical, a opção é sua. Você tem 

direito de fazer suas escolhas, por exemplo, a 

escolha de perdoar quem te ofendeu. A escolha 

de deixar Deus curar suas feridas e emoções, de 

sarar a sua alma. 



 
 

Você pode desejar viver um novo tempo ou 

continuar curtindo suas mágoas. Continuar 

curtindo a raiva. Continuar sem perdoar. Essa 

decisão é 100% sua, mas a Bíblia diz: 
 

“Se quiserdes, e ouvirdes, comereis o bem 

desta terra.” (Isaías 1.19). 
 

Este é um tempo de cura, restauração, 

transformação e milagre. Muitos de nós 

estamos e permanecemos diante das “janelas” 

da vida. Para alguns, sua “janela” é o seu 

travesseiro, onde você coloca o rosto e chora 

todas as noites, suas misérias, sem ninguém 

saber. 

Alguns pensaram que, quando fossem à 

igreja, teriam os seus problemas resolvidos, 

mas eles continuam lá. Memórias, lembranças 

ruins do passado, feridas abertas etc. 

Mas este pode ser o seu momento. O mesmo 

Deus que visitou Israel, está visitando a sua 

vida, e dizendo-lhe: “Eis que faço novas todas 

as coisas” (Apocalipse 21.5). 



 
 

Se você quer sair da “janela” agora, sair 

desta situação, para viver o novo de Deus, saiba 

que Ele é poderoso para transformar seu 

coração e vida. 

O Senhor é poderoso para arrancar toda 

mágoa, ferida, tristeza ou dor e reescrever sua 

história a partir deste momento, em nome de 

Jesus. Creia nesta verdade e seja liberto.



 
 

Conclusão 

 
“E dizia esta parábola: Um certo homem tinha 

uma figueira plantada na sua vinha e foi 

procurar nela fruto, não o achando. E disse ao 

vinhateiro: Eis que há três anos venho procurar 

fruto nesta figueira e não o acho; corta-a. Por 

que ela ocupa ainda a terra inutilmente? E, 

respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este 

ano, até que eu a escave e a esterque; e, se der 

fruto, ficará; e, se não, depois a mandarás 

cortar” (Lucas 13.6-9). 

 

Ter uma figueira no meio da vinha, era algo 

normal naquela região do Oriente, pois os 

terrenos produtivos eram poucos e, quando se 

tinha a oportunidade, as pessoas plantavam 

outros produtos, que não atrapalhavam a sua 

cultura principal.  

Neste caso, um pé de figos, plantado há um 

bom tempo, o suficiente para produzir frutos 

pois estava no solo há três anos, continuava 



 
 

infrutífero. O dono da vinha desejava arrancá-

lo em razão da sua inutilidade. 

Esta Parábola tem tudo a ver com Israel, 

que por três anos recebeu a mensagem de 

salvação por meio do Filho de Deus, e não 

produziu fruto (de arrependimento). Melhor 

seria arrancá-la, mas, o vinhateiro pede para 

trabalhar um pouco mais na figueira 

infrutífera. 

Ele diz, na Parábola, que iria cavar e 

estercar ao redor dela, que iria dar um 

tratamento especial para que a figueira 

começasse a produzir. Como vimos, o 

vinhateiro propõe dedicar seu último esforço 

para que a planta dê fruto. 

Esse vinhateiro é Jesus, e Ele está presente 

aqui e agora, dizendo que quer trabalhar na sua 

vida por mais um tempo, que quer “cavar e 

arrancar toda terra dura”, toda dureza do 

coração e rispidez da alma, e depois quer 

adubar, colocar nutrientes e vitaminas para te 

fortalecer. 

Talvez as dificuldades que você vem 

enfrentando, por conta da crise no Brasil e no 



 
 

mundo, as intempéries da vida, as desavenças 

familiares, a crise espiritual da igreja, entre 

outros, tenham endurecido o seu coração, e por 

fim, tornado você infrutífero. 

Se o seu coração está ferido, magoado e 

entristecido, creia que o Senhor está lhe 

dizendo o seguinte: “Deixe-me cavar ao seu 

redor, deixe-me arrancar todas as ervas 

daninhas, deixe-me podá-lo, para que você 

volte a produzir muitos frutos”. 

Você está disposto(a) a deixar que Ele 

trabalhe no mais íntimo da sua alma, lá no seu 

interior? 

Está disposto(a), a abrir as portas do seu 

coração e deixá-lo entrar, naquele lugar onde 

ninguém jamais entrou? Lembre-se do seguinte 

texto bíblico: 

“Se quiserdes, e ouvirdes, comereis o melhor 

desta terra” (Isaías 1.19). 
 

Deus tem tudo novo para a sua vida, e a 

Bíblia garante que Ele está disposto a fazer isso. 

Creia com todo o seu coração, porque está 

escrito que Deus “... é poderoso para fazer 



 
 

infinitamente mais do que tudo quanto 

pedimos ou pensamos, conforme o seu poder 

que opera em nós” (Efésios 3.20). 

Se você quer, então eu quero orar por você, 

em nome de Jesus. 
 

 “Pai amado, em nome de Jesus eu venho 

interceder por esse (a) meu (minha) 

amigo(a) que tomou uma decisão de deixar 

as mágoas e feridas do seu passado no mar 

do esquecimento e que precisa do Seu agir 

em sua vida para começar a viver um novo 

tempo. Essa pessoa maravilhosa quer uma 

mudança total, ela quer uma restauração. 

Olhe com carinho para ela e faça algo novo 

em sua vida, a partir de hoje, em nome de 

Jesus. Amém.” 
 

Pastor Valdinei Pereira. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatos com o autor 



 
 

Outras obras do Autor 

 


