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ESTUDO DO LIVRO

CAPÍTULOS 11 AO 12

O HOMEM SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS

CAPÍTULO 11
Davi saiu no terraço de seu palácio e viu uma bela e formosa mulher tomando banho. Nesse momento o seu coração a desejou e
mandou mensageiros para buscá-la. Davi teve relações com ela e depois a mandou para sua casa pensando que seu pecado não seria
descoberto.
O ADULTÉRIO DE DAVI
Os cuidados que Davi não tomou para que não pecasse
1. Davi não estava onde deveria estar ( guerra). Era batalha e todos os reis tinham saído para guerrear e Davi não foi, enviando
Joabe em seu lugar (II Sm. 11:1).
Pessoas que não estão no lugar ou posição que Deus as colocou, e que estão fazendo outras coisas que não estão de acordo
com a vontade do Senhor, são alvos fáceis do inimigo para serem tentadas.
2. Não vigiou (curiosidade) (II Sm. 11:2 e3)
Davi foi tentado pelos olhos (concupiscência dos olhos) e não fugindo do mal, acabou cedendo a tentação. Ele poderia ter
entrado para dentro do palácio e não desejado a mulher, mas ficou curioso em saber quem era e deixou ser vencido pela vontade da
carne.
3. Esqueceu do mandamento do Senhor – não adulterarás (II Sm. 11:4)
Davi talvez no momento que foi tentando lembrou do mandamento do Senhor, mas a sua carne estava mais forte do que seu
espírito e desobedeceu ao mandamento do Senhor de NÃO ADULTERARÁS.
Os cuidados que o cristão deve tomar para não pecar
1. Estar sempre no lugar ou posição que Deus deseja e se agrada que estejamos.
2. Vigiar para não cair na tentação do inimigo: concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida.
3. Não ignorar os mandamentos do Senhor, guardar sempre no coração.
O ASSASSINATO DE URIAS
Davi além de adulterar, ele também pecou contra o seu próximo, Urias marido de Bate-Seba. Quatro erros que Davi cometeu com
Urias:
1. Adulterou com sua esposa (v.4)
2. Enganou-o não contando o que havia acontecido (v.6-8)
3. Embebedou-o para que dormisse com sua esposa e ocultasse sua gravidez (v.12,13)
4. Assassinou-o fazendo que morresse na guerra (v. 14-27)
Urias era um homem de caráter bom, cuidava das coisas do rei e dos seus companheiros.

CAPÍTULO 12
Perante os homens, Davi estava livre de qualquer acusação, mas o Senhor o justo Juiz o condenou.
O profeta Natã fala com Davi através de parábola e o repreende (II Sm. 12:1-4)
Deus usou uma curta parábola através do profeta Natã para que trouxesse Davi ao arrependimento (II Sm. 12:13).
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Davi era um homem justo, e Deus usou dessa parábola onde havia injustiça, justamente para mostrar o mal que Davi tinha cometido, e
por isso imediatamente se arrependeu (Salmos 51).
Deus sempre usa meios para trazer arrependimento ao pecador:
1. Parábola (12:1-14)
2. Grandeza de Deus (Jó 42:1-6)
3. Glória de Deus (Is. 6:5)
4. Palavra de Deus (Is. 55:11; Rm 1:16)
5. Pode de Deus (Lc 5:8)
6. Calamidades humanas (Lc 15:14,18)
7. O Espírito Santo (Jo 16:7-11)
Exemplo de pecador arrependido: Pedro, Davi
Exemplo de pecador que sente remorso apenas: Judas

- O homem segundo o coração de Deus, quando peca se arrepende de verdade e não comete mais o pecado.
Davi colhe as conseqüências de seu pecado, e a primeira de todas foi a morte de seu filho (II Sm. 12:15-19)
Davi chorou e jejuou por sete dias para que a criança não morresse, mas não adiantou. A palavra de Deus se cumpriu.
Depois da morte de seu filho, Davi se levantou, mudou seu estado de lamentação e foi adorar ao Senhor.
Atitude completamente oposta aos dos homens naturais que esperavam que ele chorasse mais ainda pela morte, mas Davi tinha
conhecimento sobre o real valor da vida aqui na terra. Há tantas pessoas se importando mais com as coisas terrenas do que com as
coisas divinas!

- O homem segundo o coração de Deus, não questiona a Deus sobre as perdas, apenas adora ao Senhor em qualquer circunstância.
Deus concede a Davi um novo filho, chamado Salomão (II Sm. 12:24)

___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________

DEVOCIONAL DA SEMANA -> II Samuel 13 ao 24
Medite na palavra do Senhor todos os dias, lembre-se que ela é o seu alimento espiritual!
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