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Comentários iniciais: 
 

 

 

Texto Áureo: 

 

           II SAMUEL 11:27 
27 E, passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa; e lhe foi por mulher e ela lhe deu 

um filho. Porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do SENHOR. 

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 
 

II SAMUEL 5:1-12 

 
1 E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, 

enviou Davi a Joabe, e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos 

de Amom e cercassem Rabá; porém Davi ficou em Jerusalém.   

2 E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no 

terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando; e era esta mulher 

mui formosa à vista.   

3 E enviou Davi e perguntou por aquela mulher; e disseram: Porventura, não é esta Bate-

Seba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu?   

4 Então, enviou Davi mensageiros e a mandou trazer; e, entrando ela a ele, se deitou com ela 

(e já ela se tinha purificado da sua imundície); então, voltou ela para sua casa.   

5 E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou.   

6 Então, enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi.   

7 Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia 

a guerra.   

8 Depois, disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, 

logo saiu atrás dele iguaria do rei.   

9 Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu 

à sua casa.   

10 E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então, disse Davi a Urias: 

Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa?   
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11 E disse Urias a Davi: A arca, e Israel, e Judá ficam em tendas; e Joabe, meu senhor, e os 

servos de meu senhor estão acampados no campo; e hei de eu entrar na minha casa, para 

comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, 

não farei tal coisa.   

12 Então, disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em 

Jerusalém aquele dia e o seguinte.   

13 E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou; e, à tarde, saiu a deitar-se 

na sua cama, como os servos de seu senhor; porém não desceu à sua casa.   

14 E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lha por mão de 

Urias.   

15 Escreveu na carta, dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja; e retirai-vos 

de detrás dele, para que seja ferido e morra.   

16 Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia 

que havia homens valentes.   

17 E, saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos 

de Davi; e morreu também Urias, o heteu.   

18 Então, enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja.   
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