
ESTUDO 07 
 
 

O PASSO A PASSO DO PECADO 
 
 
TEXTO: 2 Samuel 11:1-27 
 
INTRODUÇÃO: 

• Davi, o segundo e maior rei de Israel, é alvo de uma descrição da parte de Deus que, 
com certeza, qualquer um gostaria de receber. 

• A seu respeito, disse Deus: “... Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu 
coração; ele fará tudo o que for da minha vontade” (At 13.22).  

• Entretanto, sua vida não foi livre de quedas e tropeços. Erros e pecados também 
marcam sua história, trazendo graves consequências. 

• Na história do adultério de Davi com Bate-Seba, o pecado não surge e desaparece 
repentinamente, mas trilha um caminho até ser concebido e, depois de consumado, 
deixa rastros muito fortes.  

• Há um passo a passo do pecado na vida de Davi, assim como também pode existir em 
nossas vidas, o qual é constituído dos seguintes passos: 

 
1. OCIOSIDADE 

• Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha 
Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel; e eles derrotaram os amonitas e 
cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da 
cama e foi passear pelo terraço do palácio. (v.1-2). 

• Um primeiro passo rumo ao pecado é a ociosidade.  

• Diz o seguinte um ditado popular: “Mente vazia é oficina do diabo”.  

• A ausência de ocupações nos deixa mais vulneráveis e propícios a situações de risco.  

• No caso de Davi, isso não se deu porque não tinha o que fazer, mas porque foi relapso 
para com suas obrigações de rei, o que é um agravante.  

• Ao invés de sair para a guerra à frente de seu exército, como em outras ocasiões e 
conforme o costume da época, ele passou essa tarefa para o comandante e ficou em 
casa, passando o seu tempo a dormir e a passear.  

• Nesse momento de ociosidade irresponsável, surgiu uma oportunidade para a tentação. 
 
2. TENTAÇÃO 

• Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar 
saber quem era ela. Disseram-lhe: “É Bate-Seba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita”. 
(v.2-3). 

• Quando passeava folgada e distraidamente pelo terraço de seu palácio, Davi se deparou 
com a tentação.  

• Ele viu uma mulher muito bonita e atraente tomando banho. Essa visão despertou cobiça 
em seu coração. Ele desejou possuir aquela mulher, apesar das muitas esposas e 
concubinas que já tinha. Quis saber quem era e mandou alguém obter essa informação.  

• Ao descobrir que era uma mulher casada, não recuou em suas intenções. Estava 
totalmente envolvido pela lascívia e se deixando vencer pela tentação.  

• O segundo passo em direção ao pecado estava sendo dado. 

• A Bíblia, em 1 João 2:16, fala a respeito da concupiscência dos olhos.  

• Você percebe desejos (tanto lícitos quanto ilícitos) sendo despertados em seu coração 
quando vê algo que lhe chama a atenção. 



3. PECADO 

• Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar 
da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. (v.4). 

• Mesmo sabendo que cometeria adultério ao se deitar com Bate-Seba, Davi, cego pelo 
desejo, envia mensageiros para buscá-la. Ela, provavelmente consciente do que estava 
acontecendo, aceita ir ao palácio. O pecado é consumado.  

• O terceiro passo é dado. Após o ato, a história diz que ela tão-somente voltou para casa. 
Talvez tanto Bate-Seba quanto Davi estivessem pensando que o acontecido não 
passaria de uma simples noite. Mal esperavam pelas consequências que viriam. 

 
4. CONSEQUÊNCIAS IMEDIATAS 

• A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. (v.5). 

• A consumação do pecado não é o último passo.  

• Assim como o pecado não surgiu de repente na vida de Davi, também não saiu sem 
deixar rastros.  

• Consequências imediatas foram o quarto e próximo passo.  

• Após voltar para casa, Bate-Seba percebe-se grávida e envia essa notícia para Davi. 
Não tinha sido apenas uma simples noite. Uma gravidez exporia e perpetuaria o 
adultério cometido. Logo, todos saberiam que Bate-Seba estava grávida e um certo mal-
estar quanto à paternidade da criança surgiria, já que Urias estava no campo de batalha. 
Diante dessa possibilidade de vergonha é que Davi dá o quinto passo. 

 
5. TENTATIVAS DE ENCOBRIMENTO 

• Ao perceber que seria envergonhado e desacreditado, Davi se esforça para encobrir o 
seu pecado. Por duas vezes, ele tenta fazer com que Urias se deite com sua mulher 
Bate-Seba, para que, assim, recebesse os créditos de sua gravidez (vv.6-13). 

• Como Urias, mesmo embebedado, não vai para sua casa, o rei parte para um plano que 
resolveria o seu problema: ordena a Joabe que coloque Urias na linha de frente da 
batalha, onde o combate estivesse mais violento, para que morresse (vv.14-24).  

• Com Urias morto, Davi poderia, a tempo, tomar Bate-Seba como esposa, e a criança 
seria apontada como fruto desse casamento. Joabe obedece às ordens de Davi e Urias 
morre. Bate-Seba, então, torna-se mulher de Davi e lhe dá um filho (v.27). O plano havia, 
aparentemente, funcionado. 

 
6. ENDURECIMENTO DO CORAÇÃO 

• Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: “Não fique preocupado com isso, pois a 
espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la”. E ainda 
insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. (v.25). 

• O sexto e último passo é resultado de todos os outros.  

• Foi crescendo e tomando forma ao longo do processo. Passo a passo, o coração de 
Davi foi se cauterizando e perdendo a sensibilidade ao pecado. No final estava 
completamente endurecido.  

• Quando recebeu de um mensageiro a notícia de que Urias estava morto, mesmo 
consciente de que era o responsável por isso, teatralmente ordenou-lhe dizer a Joabe 
que não ficasse preocupado, pois isso era algo muito comum em uma guerra.  

• Ao contrário, o comandante deveria intensificar o ataque contra a cidade e derrotá-la.  

• O assassinato de Urias e o adultério não estavam lhe pesando no coração. Tanto é que, 
passado o luto de Bate-Seba por seu marido, Davi tomou-a naturalmente como esposa, 
consumando, assim, o seu plano. Isso tudo, entretanto, foi mal aos olhos do Senhor 
(v.27). 

• O pecado tem o poder de endurecer o coração. 



CONCLUSÃO 

• Por causa de um primeiro passo de ociosidade, Davi pecou e chegou ao sexto passo do 
endurecimento do coração.  

• A vida se dá através de processos. Não há fatos isolados; tudo está interligado. Por isso, 
devemos estar atentos aos mínimos erros e desvios, pois eles poderão trazer 
consequências maiores.  

• As pequenas raposas talvez sejam as mais perigosas (Cant. 2:15). 
 

 


