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Comentário lição 06

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

NO TEMPO DA GUERRA, OCIOSO

Davi, o homem segundo o coração de Deus, sempre destacou-se como um combatente
habilidoso em guerras. Quando Saul o colocava na frente da linha de batalha, ele, com o
auxílio divino, sempre conduziu suas tropas com inteligência e capacidade de alguém que foi
chamado a liderar, a combater. Sua escolha para assumir a cadeira real, no entanto, não se deu
pelo fato da sua habilidade na guerra, mas sim por uma qualidade ímpar que Deus encontrou
em Davi: ser segundo o Seu coração (1 Sm 13.14; At 13.22).

Porém, mesmo sendo adjetivado como o “homem segundo o coração de Deus”, Davi, que já
não estava sob a inexperiência de sua mocidade, abdicou de suas atribuições reais como de
costume (sair para a guerra como os demais reis) a �m �car no conforto de seus aposentos.
Essa atitude de Davi nos apresenta o perigo da ociosidade, pois nos conduzirá a atenção aquilo
que acaba induzindo ao erro.

O texto nos apresenta Davi passeando no terraço do seu palácio e encontrando uma mulher
banhando em sua casa. Esta mulher era muito bela à vista, o que fez com que o rei a admirasse
a ponto de no seu coração explodir o desejo de possuí-la. Davi deixou ser levado pelo desejo
luxurioso de sua carne.
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Alguns têm tentado caracterizar Bate-Seba como uma sedutora. Mas o texto sugere que ela
não teve culpa no episódio do adultério do rei. Observe: 1 - Davi como rei devia estar na
guerra; 2 – Bate-Seba estava banhando-se depois que Davi fora se deitar; 3 – Bate-Seba estava
em seu próprio pátio e somente poderia ser vista do terraço do palácio; 4 – Davi tomou a
iniciativa de procurar saber quem era ela; 5 – Davi mandou chamá-la. Como uma mulher
sozinha, não havia como rejeitar as ordens de um rei, que, no antigo Oriente, tinha o poder de
vida e morte .1

Note que Davi estava em uma posição favorável a observação de toda a cidade. Seu palácio
�cava na parte mais alta, e o texto a�rma que ele estava no terraço do seu palácio, ou seja, na
parte superior e bastante elevada, capaz de observar o pátio interior de todas as casas que
estavam nas cercanias da cidade. Destarte, Davi estava numa posição totalmente favorável à
tentação que acabou in�amando o seu coração fazendo-o entregar-se ao adultério e,
posteriormente, um homicídio quali�cado.

OLHANDO NA DIREÇÃO ERRADA

Mais uma vez convido você a observar que: 1 - Davi devia estar na guerra; 2 - Ele observou
Bate-Seba do terraço. Ela estava se banhando no pátio interno de sua casa, num ambiente que
ninguém que estivesse em solo poderia a perceber, com exceção daqueles que possuíssem uma
visão privilegiada como a de Davi; 3 - Ela foi intimada pelo servo do rei a comparecer diante
dele, e, por �m, Davi consumou o ato do seu adultério deitando-se com ela.

A atitude de Davi em se deitar com a mulher de Urias nos leva a re�etir que ele não controlou
o impulso sexual que estava dentro de si, a ponto de descumprir os mandamentos morais de
Deus ao desejar a mulher do seu próprio e cometer adultério com ela. Davi fez uso de sua
autoridade real para consumir o desejo pecaminoso que in�amava o seu coração.
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Davi foi informado que aquela mulher formosa tinha família, e que o seu marido estava
servindo ao rei na batalha. Ele “teve a oportunidade de se desviar de seus ímpetos quando
tornou público para os seus servos a ordem de chamar Bate-Seba ao palácio. Mas tal
informação não era importante para Davi naquele momento. Havia duas guerras sendo
travadas nessa história: uma, o campo de batalha, onde hebreus e Urias estavam lutando por
Israel. A outra guerra estava sendo travada no palácio, onde Davi estava envergonhando o
nome do Senhor” .2

Davi então desejou esconder o que havia cometido em primeiro plano. Primeiro mandou
Urias, um servo �el e leal ao rei, retornar à sua casa para deitar-se com sua mulher. Quando
viu que fracassou nessa investida, ele então envia-o como um animal para ser abatido,
colocando-o diante da certeza da morte.

Em ordenar a Joabe para expor Urias ao perigo, o rei estava usando um meio que Saul usara
em um esforço para se desfazer do próprio Davi (1 Sm 18.24,25). Qual então é a diferença
entre Saul e Davi? Cada um sucumbiu à tentação e pecou terrivelmente. A diferença é que
quando descoberto, Saul pediu desculpas e rogou a Samuel para não o expor diante do seu
povo. Ele estava mais interessado na opinião pública do que em seu relacionamento com
Deus. Em contraste, Davi estava tão interessado em seu relacionamento com o Senhor que
tomou a iniciativa e fez uma con�ssão pública, que podemos ler em Salmos 51. Todos os seres
humanos são falhos, e qualquer um de nós pode cair. A maneira como resistimos à tentação e
a maneira como lidamos com nossos pecados são ambos indicadores de santidade .3

CONSEQUÊNCIAS DA AÇÃO DE DAVI

Davi não tinha necessidade real para cometer o que fez. Deus o havia colocado em uma
posição ímpar, onde tudo o que desejasse receberia sem precisar retirar nada de ninguém. A
parábola emitida pelo profeta Natã deixa claro isso. Davi sucumbiu aos seus próprios desejos,
e isso o cegou diante das profundas consequências que receberia da parte de Deus.
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Natã veio apresentar o juízo de Deus e, por isso, não ousa suavizar o impacto de suas palavras.
Na verdade, ele fala na primeira pessoa as exatas palavras do próprio Deus. É um momento
terrível tanto para o profeta quanto para o rei. Mas o caminho foi aberto pelo apelo da
parábola à consciência do rei, a qual demonstrou estar em ordem, dando sentença de morte
ao rei […] Davi assume plena responsabilidade e encara o fato de que não há desculpa, tendo
incorrido em pena de morte. Embora seja rei, confessa a culpa diante do profeta que, a
despeito de ser porta-voz de Deus, é de qualquer maneira um dos súditos de Davi .4

Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Em anos posteriores, os profetas que falavam de
maneira afrontosa aos reis de Israel se arriscavam à morte. Mas Davi, apesar de seus terríveis
pecados, realmente amava a Deus. Em vez de atacar o homem que o acusava, Davi admitiu
que tinha pecado. O Salmo 32 retrata vividamente as emoções de Davi, depois daquele grande
pecado. Quando nós estamos perturbados por nossas más obras, somente a con�ssão pode nos
trazer alívio […] Davi fez mais do que confessar seu pecado a Natã e a Deus. Davi escreveu o
Salmo 51, que era usado na con�ssão pública […] Nós podemos confessar os nossos pecados
íntimos somente a Deus. Mas os pecados públicos devem ser confessados a Deus e perante o
povo de Deus .3

Davi foi perdoado por Deus pelo seu pecado, contudo, enfrentou as consequências do seu
erro. A primeira foi a perda da criança que nasceria, e a segunda foi os con�itos contínuos em
sua família, ou seja, a espada nunca sairia de sua casa. O pecado custou muito caro ao rei, por
isso precisamos estar prontos a fugir rapidamente das tentações.

Ser um homem ou uma mulher de Deus não nos isenta de falhar, e deve nos fazer andar cada
vez mais vigilantes para não desonrar o nome do Senhor . Ninguém é um crente de coração
impenetrável. Todos estamos sujeitos a tentação quando deixamos ser levados pelos desejos
pecaminosos de nossa carne. Precisamos estar vigilantes em todo o momento.

3

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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