
O perigo em nossa vida espiritual quando tudo vai bem em nossa vida 

2 Samuel 11.1 a 27 

 

Introdução: Como pensamos nossa resposta quando alguém nos pergunta se tudo vai 

bem? 

➔ Normalmente avaliamos:  saúde, finanças e família. Se qualquer destes itens não estiver 

bem, normalmente estamos mais ligados em comunhão para súplicas, momentos com Deus e 

até jejum, se for o caso. 

➔ O grande perigo é quando tudo está bem e em função disso, relaxamos em nossos 

momentos devocionais com o Senhor. 

➔ O que vamos estudar está relacionado com um momento na vida de Davi em que tudo 

vai bem... 

 

Contexto histórico: 

- Davi já reina há algum tempo 

- Muitas vitórias: desde os tempos da batalha com Golias (antes ainda suas lutas como pastor 

de ovelhas), durante o reinado de Saul e depois que fora constituído rei sobre todo o Israel. 

- Deus era com ele: 2 Sam 5:10 -> “Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o 

Senhor, Deus dos Exércitos, era com ele.” 

- Davi reconheceu: 2 Sam 5:12 Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel 

e que exaltara seu reino por amor do seu povo. 

- Considerado homem segundo o coração de Deus: Atos 13:22 

 

Aplicação: não é porque temos experiências históricas com Deus que nos fará imunes à 

tentação nem servirão como base para escaparmos dela. 

V 1 -> Davi tinha que ter saído com o exército, mas ficou na ociosidade 

- O perigo em nossa vida espiritual, quando tudo vai bem em nossa vida:  há o perigo de 

relaxarmos no cultivo da nossa comunhão com o Senhor.  (quando Davi deveria estar na guerra 

e não no palácio - histórico de muitas vitórias, quando antes de sair para cada batalha 

consultava ao Senhor). 

 

Aplicação: Momentos ociosidade (corretos ou não): filmes, redes sociais, links internet, 

etc... 

➔ Deixar de cumprir compromissos 

➔ Desleixos com as responsabilidades 

➔ Perda de momentos de descansos (devido às horas de exposição a filmes, jogos, etc) e 

consequências do stress produzido (mau humor, irar-se com facilidade, etc) 

V 2 e 3 -> Davi vê uma mulher e após atraído pelo que viu, pergunta quem é:  

resposta:  é casada com um de seus heróis de guerra (consta na lista de heróis em 2 Sam 

23:39 Urias). Inclusive Urias está na guerra pelo Rei. 

- A cegueira produzida pela tentação (Davi não leva em consideração os alertas, quando 

responderam para ele quem era Bate Seba). Neste momento o desejo da carne fala mais alto do 

que a Palavra 

- A tentação nunca mostra o outro lado (o das consequências da queda). 

 

 



 

 

 

Aplicação: Se a carne começa a prevalecer, naturalmente a mente começa a desprezar os 

riscos. 

Estamos o tempo todo sujeitos aos mais variados tipos de tentação: 

➔ Questões relacionadas à imoralidade (acesso à pornografia) – especialmente pelo fácil 

acesso via tecnologia. 

➔ Situações como essa de Davi sobre adultério (às vezes um início de conversa sem 

pretensões no trabalho, ou em círculos de amizades, por exemplo)  

➔ Situações de possibilidade de enriquecimento -> proposta de sociedades (que podem 

não dar em nada) 

➔ Desejo de comprar o que não precisa (o marketing trabalha para isso) -> novo celular, 

TV, pacotes de assinatura de entretenimento, etc 

➔ Desejo por um veículo ou casa que está muito além das possibilidades e que, por 

trabalho de vendas, o longo financiamento parece tornar viável. Muitas vezes, apenas para 

ostentar ou competir... 

➔ Provocações que podem levar a reações de ira descontrolada. 

➔ Comparações que fazem com que as pessoas que nos amam, sejam desvalorizadas.  

➔ Preencher constantemente a agenda com aperfeiçoamento profissional e não sobra mais 

tempo para nada... (muitas queixas de famílias sobre isto) 

 

V 4 -> Davi decide pelo pecado. -> tinha a chance de refletir e não avançar...  O desejo 

cega completamente (quebrou a lei: “não adulterarás” e “não cobiçarás” e passou sobre os laços 

que o ligavam ao esposo de Bate Seba). 

 

Aplicação: nestes momentos devemos lembrar do "está escrito", com que o nosso Senhor 

combateu as tentações (Mateus 4:4, 7 e 10). 

Por isso a importância da leitura e meditação da Palavra... do crescer no conhecimento do 

Senhor...    para lembrar o que “está escrito” 

Por exemplo:  

- Sobre compras desnecessárias: 1 Timóteo 6:8 

- O desejo de ficar rico: 1 Timóteo 6:9 e 10 

- Quando provocados à ira: Tiago 1:19 e 20 -> pronto para ouvir, tardio p/falar e tardio 

p/irar 

- Sobre juntar, juntar e juntar... Efésio 4:28 (trabalhar para ter com que acudir ao necessitado) 

V 5 -> O pecado tem consequências. Um instante de prazer e um grande problema pela 

frente  

V 6 a 8 -> Davi tenta consertar e traz Urias da guerra com uma desculpa para que ele fosse 

para casa e se deitasse com sua mulher para cobrir a questão da gravidez. 

V 9 a 13 -> o pecado traz inversão de valores -> Davi sofre e se irrita devido à lealdade de 

Urias, agora um gigante de caráter que ele não consegue derrotar. Urias expõe sua lealdade 

para com o reino e seus companheiros de guerra (inversão de valores: Davi se irrita com o Urias, 

quando deveria se orgulhar e se alegrar de ter um soldado assim). 



V 14 a 17 -> Davi mata Urias covardemente, mandando nas mãos de Urias sua condenação 

à morte. (agora o que era somente entre ele e Bate Seba, estende para o comandante Joabe e 

faz de Joabe um parceiro de seu erro) 

V 18 a 25 -> Davi mostra a insensibilidade pela vida de Urias e dos demais que morreram 

por causa de seu pecado, especialmente tratando com desdém no versículo 25. 

V 26 e 27 -> Davi conclui seu plano casando-se com Bate Seba e achando que tudo ficou 

resolvido, porém o v 27 termina dizendo que Deus não se agradou disso. 

 

Capítulo 11 -> Vimos toda a narrativa contemplando Davi agindo 

 

No capítulo 12 -> Vamos ver Deus agindo: 

- A historinha de Natã que fez com que Davi se condenasse. 

- Davi está no centro da história e não percebe que promulga sua própria sentença. Vers 5 e 

6. 

 

Aplicação: Fica claro aqui a advertência de Jesus lá na frente: tira a trave do teu olho 

para tirar o cisco do olho do teu irmão (Mateus 7:5). 

- Deus na sua misericórdia, poupa a vida de Davi, mas ele perde 4 filhos a partir dali. (o filho 

de Bateseba, Amnom, Absalão e Adonias) 

- O desprezo pela vida de Urias também vem na disciplina: 2 Sam 11:25 -> quando recebeu 

a notícia da morte de Urias (agora a espada não vai se afastar de sua casa) 

- O que fez escondido, sofrerá o mesmo, porém a vista de todos (Absalão toma suas 

mulheres) 

 

Agora Davi mostra o por que é um homem segundo o coração de Deus: 

O arrependimento e a confissão de Davi. 2 Sam 12:13 (frase que resume o que escreveu no 

salmo 51 – destaque p/vers 4 (pequei contra ti... justo no teu falar...  puro no teu julgar)  

- Por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus... -> não repassa sua culpa, assume 

seu erro e fica à disposição para a disciplina, diferente de exemplos como Adão, Eva, Saul e 

outros que ao serem confrontados, transferiram suas responsabilidades pelos erros ao invés de 

confessá-los. 

 

Concluindo e trazendo últimas aplicações práticas: 

- Assim como Davi não planejou o início de tudo isso, nós precisamos vigiar porque podemos 

ser envolvidos a qualquer momento em situações que podem nos levar a tragédias espirituais ou 

materiais em nossa vida 

- Deus permitiu que essa história fosse escrita, não para nos incentivar a pecar e depois ficar 

tudo bem pedindo perdão (Davi escreve sobre isto em salmos 32:2 -> em quem não há dolo), 

mas para nos alertar sobre as graves consequências que o cair em tentação podem nos levar.  

 

Talvez nesta manhã, você esteja em algum dos estágios desta história trágica. Repare que 

houve fases neste episódio: 

1 – Fase em que a tentação está sendo apresentada 

2 – Fase do demonstrar o interesse (pense em qualquer das áreas que já mencionamos) 

3 – Fase da decisão para satisfazer um desejo próprio. 

4 – Fase de já estar praticando e estar completamente enredado e sem se dar conta do que 

pode vir pela frente. 



5 – Na fase de já estar colhendo as consequências de uma atitude errada e ainda insistindo 

em errar mais para tentar consertar o primeiro erro. 

 

A misericórdia de Deus continua valendo para os dias de hoje para que você interrompa ou 

reverta esse ciclo. 

Agora em Jesus... Ele veio para nos dar vida e vida em abundância  

Em qualquer das fases, é momento de se humilhar, se expor se for preciso, quebrar os 

conceitos que as pessoas têm a seu respeito, mas se colocar diante de Jesus e dizer a Ele: eu 

quero consertar, eu me arrependo, eu pequei contra Ti... perdoa-me. 

Para encerrar, o texto de Provérbios 28:13 nos diz de uma forma resumida, mas completa -> 

“O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, 

alcançara misericórdia”. 
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