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AULA 7 
 

PECADOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
2 Samuel 11;12 

 

Fatos e Circunstâncias  
 
1. Davi e todo povo de Israel estavam em ____________________ já fazia um ano, e este era um período em que, 
como de costume, se travavam batalhas. 2 Samuel 11:1 

 
2. Davi permaneceu em _________________. 2 Samuel 11:1 
 
3. Davi estava __________. “Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio.” 2 Sm11:2 
 
4. Davi espia uma mulher, manda que seus servos que a trouxessem ao palácio; se deita com ela e a ___________          
_________________________para sua casa. 2 Samuel 11:4 
 
5. Bate-Seba _____________________ e comunica Davi. 2 Samuel 11:5 
 
6. Davi manda chamar Urias e sugere que vá para sua casa, ______________ e _____________ com sua mulher.  
2 Samuel 11:6-8 
 
7. Urias se nega desfrutar do conforto do seu lar e do amor da esposa por ____________ e aos seus ___________ 
____________________, e dorme na entrada do palácio. 2 Samuel 11:9-11 
 
8. Davi _________________ Urias e tenta fazer com que durma com sua esposa. 2 Samuel 11:12-13 
 
9. Davi pede para que o próprio Urias leve uma carta seu comandante Joabe orientando que colocasse Urias 
posicionado onde os inimigos o matassem com facilidade. 2 Samuel 11:15 
 
10. Joabe envia relatório pra Davi confirmando a morte de Urias. 2 Samuel 11:18-25 
 
11. Davi toma Bate-Seba como _______________. 2 Samuel 11:27 
 
REFLEXÃO: No Sl 42.7, está escrito que “um abismo chama outro abismo”. Isso parece ter sido verdade na vida de 
Davi. A ociosidade chamou a tentação; a tentação chamou o pecado; e o pecado chamou a gravidez como 
conseqüência, apesar de Bate-Seba não estar em um período de muita fertilidade; o texto bíblico diz que ela “havia 
acabado de se purificar da impureza da sua menstruação” (2Sm 11.4 – NVI). Mesmo com possibilidades tão baixas, 
o “abismo” da gravidez foi chamado. Você já experimentou algo semelhante em sua vida, uma situação em que um 
erro atraiu vários outros, até mesmo os menos prováveis? 
 

Princípios Quebrados – Pecados 
 
1. Autossuficiência – (______________________________________________) 
O orgulho vem antes da destruição; o espírito altivo, antes da queda. (Provérbios 16:18) 
 
Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: "Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos 
humildes". (Tiago 4:6) 
 
2. _______________________(Mente Vazia) –  
 Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2 
 
Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive 
ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós... Pois ouvimos que alguns de vocês estão 
ociosos; não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. (2 Ts 3.6,11). 
 
 

VIDA DE DAVI  
 
 
 



3. ________________________  
"Não adulterarás. (Êxodo 20:14) 
 
Mas o homem que comete adultério não tem juízo; todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. 
(Provérbios 6:32) 
 
4. ________________________ Não matarás! (Êxodo 20.13) 
Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que 
derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a 
testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. (Provérbios 6:16-19) 
 
5. ________________________ – Depois de deitar-se com Bate-Seba, Davi a dispensou. 
Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, 
como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão nem dele se aproveite. 
O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. (1 Tessalonicenses 4:4-6) 
 
6. _______________________ ... coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a 
testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. (Provérbios 6:16-19) 
 

O __________________________ DE DAVI 
Então Davi disse a Natã: "Pequei contra o Senhor! " E Natã respondeu: "O Senhor perdoou o seu pecado. Você 
não morrerá. (2 Samuel 12:13) 
 
Salmos 51 
 

CONSEQUÊNCIAS 
 
1. Vergonha e ____________________ 
O primeiro momento de vergonha para Davi, foi quando ele foi confrontado pelo profeta pelo Natã. A palavra mais 
dura para Davi, foi quando ouviu da boca do profeta: "Tu és o homem...", 2Sm 12.7. 
 
Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel, em plena luz do dia’ ". 
2 Samuel 12:12 
 
2. ____________________      
Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá". 2Sm 12.14 
 
3. ____________________ 
 

AVALIAÇÃO 
-Valor do teste desta matéria: 8,0 – (16 questões de múltipla escolha; tempo máximo 1hora; 0,5 ponto cada item)            
-Assistir todos os vídeos completos: 1,0 
-Preencher todas as apostilas e fazer todas as tarefas: 1,0 

 


