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Comentários iniciais: 
 

 

 

Texto Áureo: 

 

           II SAMUEL 12:10 
10 Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e 

tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher.   

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 
 

II SAMUEL 5:1-12 

  
1 E o SENHOR enviou Natã a Davi; e, entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade dois 

homens, um rico e outro pobre.  

2 O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas;   

3 mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara; 

e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente; do seu bocado comia, e do seu copo 

bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha.   

4 E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas 

para guisar para o viajante que viera a ele; e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou 

para o homem que viera a ele.   

5 Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: 

Vive o SENHOR, que digno de morte é o homem que fez isso.   

6 E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se 

compadeceu.   

7 Então, disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o SENHOR, Deus de Israel: Eu te 

ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul;  

8 e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio e também te dei a casa 

de Israel e de Judá; e, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas.   

9 Por que, pois, desprezaste a palavra do SENHOR, fazendo o mal dian-te de seus olhos? A 

Urias, o heteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher; e a ele mataste com 

a espada dos filhos de Amom.   

10 Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e 

tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher.   
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11 Assim diz o SENHOR: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas 

mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres 

perante este sol.   

12 Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o 

sol.   

13 Então, disse Davi a Natã: Pequei contra o SENHOR. E disse Natã a Davi: Também o 

SENHOR traspassou o teu pecado; não morrerás.   

14 Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do SENHOR 

blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá.   

15 Então, Natã foi para sua casa. E o SENHOR feriu a criança que a mulher de Urias dera a 

Davi; e a criança adoeceu gravemente.   

 

 

Referências bibliográficas: 
 

 

- Bíblia Apologética de Estudo. 2ª. edição. Editora ICP, 2006. 

 

- CABRAL, Elienai. O Governo Divino em Mãos Humanas. Rio de Janeiro: CPAD, 

2019. 

 

- CABRAL, Elienai. Lições Bíblicas:  O Governo Divino em Mãos Humanas. Rio de 

Janeiro: CPAD, 2019. 
 

- CARGAL, Timothy B. Comentário bíblico pentecostal – As Consequências do Pecado 

de Davi. 4. ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2009, v. 2. 

 

- CHAMPLIN, Russell Norman, Ph.D. O Novo Testamento interpretado versículo por 

versículo. 2. ed. Editora Hagnos, v. 4, 2001. 

 

- DAKE, Finis Jennings. Bíblia de Estudo Dake. Editoras CPAD e Atos, 2009. 
 

- DEVER, Mark. A mensagem do Antigo Testamento: uma exposição teológica e 

homilética. Tradução Lena ARANHA. CPAD, 2012. 

 

- DILLARD, Raymond B.; LONGMAN III, Tremper. Introdução ao Antigo Testamento. 

Editora Vida Nova, 2005. 

 

- FRANCISCO, Caramuru Afonso. As Consequências do Pecado de Davi.Subsídio 

publicado no site http://www.portalebd.org.br/. 
 

- HENRY, Matthew. Comentário Bíblico – Novo Testamento. Rio de Janeiro: CPAD, 

2008. 
 

- MOUNCE, William D. Léxico analítico grego do Novo Testamento. Editora Vida 

Nova, 2012. 
 

http://www.portalebd.org.br/


- NEVES, Natalino das. As Consequências do Pecado de Davi. Subsídio em vídeo 

publicado no site http://www.natalinodasneves.blogspot.com.br. 
 

- Novo Testamento trilíngue: grego, português e inglês. Editora Vida Nova. 

 

- OLIVEIRA, Euclides de. As Consequências do Pecado de Davi. Subsídio em vídeo 

publicado no site http://www.adlondrina.com.br. 
 

- OLIVEIRA JÚNIOR, Abimael de. As Consequências do Pecado de Davi. Subsídio 

publicado no site http://abimaeljr.wordpress.com. 
 

- PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. Dicionário bíblico Wycliffe. Trad. 

Degmar Ribas Júnior. 5. ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2009. 
 

- STAMPS, Donald C. Bíblia de Estudo Pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2005. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natalinodasneves.blogspot.com.br/
http://www.adlondrina.com.br/
http://abimaeljr.wordpress.com/

