Capítulo 10
Ganhar Com a Perda
Lição de Áudio: Velho Testamento - Lição nº 36
Objetivo: Aprender com os erros de Davi e com a sua
prontidão em confessar, se arrepender e perdoar.

“Então reconheci diante de ti o meu pecado e não
encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as
minhas transgressões ao Senhor’, e tu perdoaste a
culpa do meu pecado” (Salmos 32:5).
Obediência é o pré-requisito para se experimentar o poder do Espíríto
Santo. Grande parte da vida de Davi é um exemplo desta verdade. Mas a
Davi, as bênçãos não eram dadas por causa do que ele fazia, mas por
causa da graça de Deus.
Num certo período de sua vida Davi cometeu o pecado de adultério e
assassinato. E durante um ano inteiro ele tentou esconder o seu pecado.
Os pecados dele mostram que mesmo pessoas tementes a Deus podem
não resistir à tentação se não vigiarem. A culpa que Davi sentiu acabou
deixando-o fisicamente doente. Mais tarde, quando confrontado com seu
pecado, ele voltou-se para o Senhor. Podemos dizer que a grandeza de
Davi foi reforçada pela maneira como ele reagiu aos seus erros e as
conseqüências do seu pecado. O mais importante do nosso erro é
descobrir o que fazer com ele – como responder a isso. É neste momento
da vida de Davi, mesmo quando ele pecou, que ele foi um dos maiores
exemplos da Bíblia para nós.
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Assinale a alternativa correta.
1. Verdadeiro ou falso? Saul é um bom exemplo de “unção na
desobediência”.
2. Verdadeiro ou falso? A ”Unção na Desobediência” pode durar
indefinidamente, mesmo durante a vida toda de uma pessoa.
3. Verdadeiro ou falso? Davi é um bom exemplo de “unção da
obediência”.
4. O que Davi mais desajava fazer para Deus?
a. Conquistar mais territórios.
b. Construir uma casa (um templo) para Deus.
c. Tornar-se um sacerdote.
d. Desenvolver a economia da nação de Israel.
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5. Como Davi respondeu às promessas de Deus para o descendente dele?
a. Ele agradeceu a Deus por lhe dar o que ele merecia.
b. Ele recusou aceitar.
c. Ele não teve fé para crer nelas.
d. Humildemente ele reconheceu que era um presente da graça de
Deus.
6. Como alguém, que amava tanto a Deus, como Davi, pôde cometer os
pecados que ele cometeu?
a. Ele achava que estava fazendo o que Deus queria que ele
fizesse.
b. Ele se esqueceu das leis de Deus.
c. Ninguém é tão bom que não peque. Todos nós temos fraquezas.
d. Ele não amava a Deus tanto quanto ele dizia que amava.
7. Quando é que nos tornamos mais vulneráveis à tentação?
a. Quando estamos bem espiritualmente e achamos que não
cairemos em pecado.
b. Quando temos consciência de como somos pecadores.
c. Quando Deus nos tenta mais do que podemos suportar.
d. Quando tudo dá errado em nossas vidas.
8. Quais foram os pecados que Davi cometeu? (Assinale todas as
alternativas que se aplicarem)
a. Tomar o nome de Deus em vão.
b. Roubar
c. Adulterar
d. Desonrar os pais.
e. Matar
f. Não guardou o sábado.
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9. Qual era a condição espiritual de Davi durante o ano em que ele
escondeu o seu pecado?
a. Ele continuava frutífero e perto de Deus.
b. Ele estava espiritualmente seco e se sentia distante de Deus.
c. Ele não notou nenhuma diferença.
d. Ele se aproximou muito mais de Deus nessa época do que antes
e todas as suas orações eram respondidas.
10. Qual foi a resposta de Davi ao perceber a seriedade do seu pecado?
a. Ele ficou com raiva do profeta Natã.
b. Ele subornou todo os que sabiam do seu pecado para que não
disessem nada.
c. Ele fingiu que nunca tinha pecado.
d. Ele confessou o seu pecado e se arrependeu.
11. Como podemos aprender com a vida de Davi?
a. Ele é um bom exemplo para nós.
b. Ele é uma forte advertência para nós.
c. Ele é tanto um exemplo como uma advertência para nós.
d. Ele não é nem um exemplo nem uma advertência para nós.
12. Das alternativas abaixo, com qual delas Davi lidou bem?
a. Vida
b. Morte
c. Sucesso
d. Erro
e. Todas as alternativas acima.
13. O que aconteceu depois que Davi foi perdoado?
a. Ele sofreu as conseqüências do seu pecado.
b. Deus removeu todas as conseqüências do seu pecado.
c. Ele teve que abdicar do seu trono.
d. Ele se tornou tão insano como Saul.
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Como você reage ao pecar? Você tem pecados que jamais
confessou a Deus?

Peça a Deus que lhe mostre se ainda houver qualquer
pecado prejudicando as bênçãos dEle sobre sua vida.
Confesse qualquer pecado que Deus traga à sua mente e
agradeça a Ele pelo pleno perdão que Ele dá. Ore pedindo
a Deus que lhe ajude a permanecer firme contra a tentação.
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