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06/13: “O Pacto com Davi” – 2Samuel
“O teu Trono será estabelecido para Sempre” (2Sm 7.16)
Olá Amado(a).

A História Bíblica (Escrituras Hebraicas) relata toda Ação de DEUS junto a Josué, confirmando-o como
Líder da Nação de Israel em toda fase de Conquista da Terra Prometida. Também, durante a fase de
assentamento das diversas Tribos, quais Estados, quando, com sinais extraordinários, DEUS se fez presente em
apoio às ações do Novo Líder, confirmando-o junto a Seu Povo.
A Travessia do Jordão, quando as águas caudalosas pararam e se amontoaram ao Norte, qual Barragem;
A queda das Muralhas de Jericó, quando o exército de Israel invade a Cidade em todas as direções, em uma
conquista surpreendentemente facilitada, e a vitória sobre os cinco Reis, liderados por Adoni-Zedeque Rei de
Jebus (que é Jerusalém), quando DEUS lança dos céus grandes pedras em saraiva, “e os feriu com grande
matança” (Js 10.10), confirmando-se que “Foram mais os que morreram das pedras da saraiva do que os
filhos de Israel mataram a espada” (Js 10.11), são feitos grandiosos que atestam a favor do Grande Líder Josué.
Com a conquista de Canaã, as Promessas físicas de DEUS a Abraão se completam. Como entender
agora a confirmação da Promessa de que em Abraão “serão Benditas todas as famílias da Terra”?
Se voltarmos ao Éden, lembraremos que a Promessa inicial apontava para um único Ser. O descendente
da mulher, como escrito: “Porei inimizade entre ti e a mulher; entre a tua descendência e o seu
descendente...” (Gn 3.15). Agora, portanto, DEUS passa a focar uma família. Não mais a Nação inteira. Caberia
ao Povo de Israel, como Nação, testemunhar os grandes feitos e o Nome inefável e extraordinário de YAHU, o
Grande El Shadday (DEUS Todo Poderoso), mas, apenas a “um descendente” a Promessa de Redenção.
Esta nova Ação de DEUS aponta para a escolha de Davi, da Tribo de Judá, e pode já ser notada no
estudo dos acontecimentos durante a Conquista de Canaã. Exatamente nos acontecimentos anteriores à
Conquista de Jericó, quando uma mulher, de nome Raabe, habitante nas Muralhas daquela Cidade, é salva, por
sua Fé no DEUS de Israel. Casando-se com um descendente da Tribo de Judá, se torna Bisavó de Jessé, o pai de
Davi, o escolhido por DEUS ainda criança. Com certeza, Raabe é um dos frutos da Nação de Israel conforme o
Pacto do Sinai, ou seja, Israel se apresenta a Raabe por Sacerdote, em cuja História, a Fé de Raabe no DEUS
Criador é fundamentada.
DEUS capacita Davi, ainda criança, com vigor e coragem, instruindo-o de forma a torná-lo apto a Reinar
sobre Israel em cada experiência vivida por ele. Davi é ungido Rei ainda em pleno reinado de Saul. Convive com
a amizade e com o furor de Saul, com a admiração e com a inveja de Saul. Mesmo sendo por ele perseguido, em
momento algum Davi intentou contra Saul, respeitando, assim, o tempo de DEUS em sua própria vida.
Com 30 anos de idade, já bastante experiente em guerras, após a morte de Saul, Davi assume o Reinado
de Israel, se tornando, assim, o segundo Rei nesta fase em que a Nação de Israel esteve unificada.
Já havendo conquistado Jebus, leva a Arca da Aliança para Jerusalém, cidade que ficou conhecida por
Cidade de Davi. Em um momento de inspiração, externa ao Profeta Natan sua intenção de Edificar uma Casa
para DEUS, onde a Arca da Aliança pudesse estar presente. Naquela mesma noite, a palavra de YAHU vem a
Natan, o qual imediatamente a transmite a Davi. Em toda palavra dita pela boca de Natan a Davi, um outro Pacto
é formalizado sinalizando para o Messias Anunciado no Princípio, ainda no Éden. Após anunciar que não ele,
mas seu descendente lhe edificaria Casa, acrescenta YAHU pela boca do Profeta Natan: “Porém a tua casa e o
teu reino serão firmados para sempre diante de mim; o teu Trono será estabelecido para Sempre” (2Sm 7.16).
Este Pacto, diante de Davi, será mais tarde lembrado por DEUS em cada momento no qual algum juízo
seria aplicado junto ao Povo, ou mesmo junto a algum Rei de Israel. A sequência de Reis descendentes de Davi é
uma das grandes marcas deste Pacto, testemunhada pela História da Monarquia em Israel. Sua casa e seu Reino
seriam estabelecidos Para Sempre, é a Promessa!
A relação de Davi com YAHU, o DEUS de Israel, foi tão intensa que seus Salmos, até nossos dias, são
de contínua inspiração. Através dos Salmos de Davi podemos melhor conhecer dos atributos deste DEUS
Revelado nas Escrituras Sagradas do Povo de Israel. Alguns desses Salmos são verdadeiras jóias Proféticas a
testemunhar características do Messias Anunciado.
Assim como a Nação de Israel aprendeu, pouco a pouco, a nutrir Esperança no Messias, igualmente,
aprendamos a fazer de nossa expectativa a Esperança real, sedimentada na Fidelidade de YAHU! Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

