A SANTIDADE
E A OBEDIÊNCIA
“Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com
ele os seus servos e todo o Israel; e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi
ficou em Jerusalém.” 2 Samuel 11.1

DAVI DESOBEDECEU AO DESCANSAR
O capítulo 11 de 2 Samuel narra um dos fatos mais tristes da história da redenção: o adultério de Davi. Conhecido como um rei guerreiro, ele ganhou a sua fama ao ser vitorioso nas batalhas do Senhor, conquistando
terras e defendendo Jerusalém. Sem dúvidas, um homem que foi capacitado para exercer a vocação militar.
Entretanto, apesar de sua vocação e chamado, depois de ter muitas conquistas, decidiu parar um pouco. O
problema, claro, não é parar ou descansar, mas fazer isso fora de tempo. Em que momentos você tem decidido
ficar parado?

DAVI DESOBEDECEU AO COBIÇAR
“Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço ele viu uma
mulher que tomava banho; ela era muito bonita.” 2 Samuel 11.2
Depois de narrar que o rei não foi se juntar aos seus soldados na guerra, lemos que no seu ócio fora de tempo
observou uma mulher e a desejou. Logo mais no capítulo vemos que se tratava da esposa de um de seus mais
fiéis guerreiros, Urias. Davi se deitou com ela e a engravidou (2 Samuel 11.3-5), iniciando uma das maiores
tragédias de sua vida. Como algumas situações de provação iniciaram em sua vida: por fatores externos ou em
razão de atitudes pecaminosas?

DAVI DESOBEDECEU AO SOLUCIONAR
“Urias respondeu a Davi: A arca, as tropas de Israel e de Judá estão em tendas; Joabe, meu senhor, e os servos
de meu senhor estão acampados ao relento. Como eu iria para casa comer e beber e me deitar com minha
mulher? Por tua vida e por tua honra, não farei isso.” 2 Samuel 11.11
Ao tentar solucionar as consequências do pecado sem se arrepender, Davi cavou um buraco mais profundo,
pois tentou fazer seu fiel soldado descansar com sua mulher para encobrir o pecado. No entanto, Urias
compreendeu que não era tempo de descanso e demonstrando fidelidade aos seus amigos da guerra, não
voltou para casa. A solução final do piedoso rei foi um ato cruel ao enviá-lo à linha de frente do campo de
batalha. O resultado foi a sua morte e sangue nas mãos de Davi (2 Samuel 11.15-17). Como você tem tentado
resolver as situações ruins que acontecem: pelo conselho humano ou pela orientação divina?

PARE, PENSE E OBEDEÇA
Antes de Jesus ser elevado aos céus nos deixou uma ordem clara descrita em Mateus 28.18-20. A filosofia
de viver para nossos próprios interesses nos faz fugir dessa ordem. E, como Davi, deixar de obedecer a
vocação é um passo antes da tragédia. Qual passo você quer seguir a partir de agora?

