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O príncipe Absalão tinha muitas ca-
racterísticas importantes para a vida 
política como membro da família real. 
Embora tenha se mostrado mal e per-
verso, Absalão nos ensina como alguém 
tão querido pelo rei e por todo o povo 
pôde se tornar um traidor, um rebelde, 
devido a algumas atitudes que tomou 
durante sua trajetória. Vejamos algu-
mas de suas características mais mar-
cantes, segundo o relato bíblico.

1. Ativo e esperto – “Levantan-
do-se Absalão pela manhã, parava 
à entrada da porta; e a todo homem 
que tinha alguma demanda para vir 
ao rei a juízo, o chamava Absalão a si 
e lhe dizia: De que cidade és tu? Ele 
respondia: De tal tribo de Israel é teu 
servo[...]”, 2Sm 15.2. Absalão foi um 
homem bastante obstinado. Ele não 
era preguiçoso e levantava-se cedo 
para ficar à porta da cidade, falando 
com as pessoas. Ele estava sempre 
disposto a conseguir o que queria e 
não media esforços para isso.
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2. Alto poder de persuasão – “E des-
ta maneira fazia Absalão a todo o Israel 
que vinha ao rei para juízo; assim, fur-
tava Absalão o coração dos homens de 
Israel”, 2Sm 15.6. Possivelmente ele 
tinha facilidade de comunicação, de 
“puxar conversa”. Absalão identificava 
aqueles que tinham alguma necessida-
de para, de maneira astuta, logo lhes 
dar atenção. Certamente essa é uma 
das características que nunca falta aos 
que aspiram o poder.

3. Ambição e engano – O verso 4 de 
2 Samuel 15 confirma a linha de ação 
adotada por Absalão: “Dizia mais Absa-
lão: Ah! Quem me dera ser juiz na terra, 
para que viesse a mim todo homem que 
tivesse demanda ou questão, para que 
lhe fizesse justiça!” Será que Absalão 
estava mesmo preocupado com o jul-
gamento reto das questões? Essa afir-
mação de Absalão não demonstra pre-
ocupação com a justiça, mas sim com a 
ambição em ser “juiz na terra”; posição 
que era do rei, seu pai.

Absalão, o
príncipe sem reino 
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4. Falsa religiosidade – “Ao cabo 
de quatro anos, disse Absalão ao rei: 
Deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto 
que fiz ao SENHOR, porque, moran-
do em Gesur, na Síria, fez o teu servo 
um voto, dizendo: Se o SENHOR me 
fizer tornar a Jerusalém, prestarei cul-
to ao SENHOR”. É incrível como, em 
ocasiões oportunas, muitos políticos 
demonstram religiosidade e devoção. 
Na realidade, Absalão queria ir até He-
brom para fazer alianças. Para isso, ele 
trafegava pela terra, fazendo contatos 
importantes e fingindo ser espiritual 
aos olhos do rei. 

5. Manipulador – “De Jerusalém fo-
ram com Absalão duzentos homens 
convidados, porém iam na sua simplici-
dade, porque nada sabiam daquele ne-
gócio”, 2Sm 15.11. Certamente, essas 
duzentas pessoas, selecionadas a dedo, 
eram pessoas importantes e influentes, 
mas que, sem saber de nada, foram 
massa de manobra para que Absalão 
conseguisse apoio em sua empreitada. 

Absalão se mostrou muito concen-
trado em seu plano de vingança do iní-
cio ao fim de sua história. Infelizmente, 
as características e as escolhas do prín-
cipe o levaram a um fim trágico.


