II Samuel
A Casa de Davi

Minha esposa e eu gostamos de dizer às pessoas os lugares onde já
visitamos, especialmente se é um lugar onde elas nunca estiveram
antes. Esperamos uma abertura para dizer a elas os pontos
principais. Uma vez que você esteve lá, quer que outros saibam
quão agradável é, esperando que um dia eles também possam ir
para lá.
Mas algumas vezes quando minha esposa e eu estamos
conversando entre nós, conversamos sobre onde não estivemos.
Normalmente, não conversamos sobre lugares em particular, como
estados; falamos sobre regiões. Outro dia conversamos sobre o fato
de nunca termos ido ao Noroeste dos EUA. Ela sempre me disse que
se fosse à Montana, não voltaria a Kentucky, então não vou ao
Noroeste... Temos falado em ir para o Nordeste, especialmente o
Maine, porque nunca estivemos lá. Mas quando falamos em ir para
o Sul, sempre falamos sobre um estado. É a Flórida!
Ainda estamos viajando pela Rota 66. Deixe-me dizer por onde
passamos nesta jornada. Estudamos uma região específica da Bíblia
chamada Pentateuco, e aí é onde começamos. Deus criou o homem
e o colocou no planeta. O homem escolheu viver em seu próprio
caminho, e lidamos com isso.
Mas houve a promessa da semente, aquele que iria um dia esmagar
a cabeça da serpente, e estivemos procurando essa semente. Logo
descobrimos que a semente não seria apenas a semente de uma
mulher, mas especificamente a semente de Abraão.
Através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então,
Deus limitou-se ao filho de Abraão, Isaque, e então ao seu filho,
Jacó.

Mas Jacó teve doze filhos, e antes que ele morresse, Deus revelou
que a semente viria através do filho chamado Judá. Através de
Abraão e esses descendentes, Deus os multiplicou em uma nação
que acabou indo para o Egito. Lá, Ele levantou um homem chamado
Moisés para tirá-los do Egito e levá-los em direção à Terra
Prometida. Deixamos o Pentateuco e começamos o que chamamos
de terra dos livros históricos. Estamos em II Samuel, que é o quinto
livro histórico. Quando II Samuel foi escrito, Israel era uma nação
há 300 anos, vivendo na Terra Prometida.
Nos livros históricos anteriores, Josué os levou à Terra Prometida,
então os juízes começaram a governar, e isso não terminou bem.
Deus disse que todos estavam fazendo o que era certo aos próprios
olhos, mas era realmente errado aos Seus olhos. Quando Juízes
terminou, descobrimos que o problema é que eles não tinham um
rei. Enquanto continuamos a viajar através dos livros históricos,
começamos a procurar por um rei.
Israel finalmente encontrou seu próprio rei porque queriam ser
como as nações, mas escolheram (o rei) da tribo errada.
Escolheram o homem errado e ele estragou tudo, então Deus tomou
o reino dele.
Em nossa última parada em I Samuel, vimos Davi, um homem
segundo o coração de Deus, sendo ungido rei de Israel; mas Saul
ainda reinava. Vimos aquela batalha impressionante entre Davi e
Golias. Muitos de nós sempre a enxergamos como uma história
onde poderíamos ter a vitória sobre os gigantes pessoais de nossa
vida. Mas Deus abriu nossos olhos e percebemos que a batalha não
é sobre encarar gigantes. É uma passagem que fala sobre Cristo e
sua vitória final sobre o gigante da nossa vida, Satanás. Como
Israel, compartilhamos a vitória porque Jesus lutou com Satanás e
venceu, e agora podemos encarar todos os nossos pequenos
gigantes de nossas vidas. Ele venceu a guerra, então podemos
vencer a batalha. Agora, estamos esperando por Ele para ser rei;
Saul, se apresse e morra! Saul morre ao final de II Samuel.
Davi é Coroado
Agora estamos em II Samuel. Lembre-se, não estamos olhando
para todas as particularidades deste livro. Estamos procurando a
grande história de como este livro se encaixa na história geral das

Escrituras. A história geral das Escrituras é a história da redenção.
Os primeiros seis capítulos nos falam das batalhas e nomeações
para o trono. Nem todos eram a favor de Davi como rei, muito
embora ele fosse a escolha de Deus. Quando Saul morreu, Abner
colocou o filho de Saul, Isbosete, no trono. A casa de Judá
coroa a Davi como rei, Isbosete é rei em Israel, e agora há uma
guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Eventualmente, a casa
de Davi vence e Davi é coroado rei sobre todo o Israel.
A primeira coisa que ele faz é marchar sobre a antiga cidade dos
jebuseus, Jerusalém. Agora, lembre-se da nossa cronologia do
tempo. O êxodo foi em 1445 aC. Entraram na terra em 1405 aC, e
agora é por volta de 1000 aC. Eles estiveram na terra
aproximadamente por quatrocentos anos, mas não tomaram a
Jerusalém ainda. Como uma demonstração de força, assim
como uma demonstração de que o Senhor estava com ele, Davi
decide marchar em direção aos jebuseus.
Os jebuseus zombaram de Israel dizendo: “ei, somos coxos, somos
cegos, e vocês não podem invadir nossos muros”. Mas a cidade cai,
e Jerusalém, a cidade de Davi, no monte Sião, é agora a capital
nacional de Israel.
Davi Traz a Arca a Jerusalém
O rei de Tiro envia seus melhores carpinteiros e constrói um palácio
de cedro para Davi. Isso seria como uma casa de mármore para
nós, hoje. Davi fica tão entusiasmado acerca desta casa e acerca de
Jerusalém ser a capital que decide levar a Arca da Aliança para lá.
Ele traz o tabernáculo para Jerusalém e o estabelece, e então vai
buscar a Arca.
Eles constroem uma nova carreta para isso, e eu acho que seu
departamento de estrada tinha alguns problemas... Eles não tinham
todos os buracos consertados, e bum, a carreta cai em um buraco
na estrada! A arca começa a cair no chão, e Uza apenas a segura
para não tombar. Quando ele faz isso, Deus o atinge e ele morre;
ele não percebe que estava mais sujo do que a sujeira.
Quantos de nós temos feito a mesma coisa? Quero dizer, a arca de
Deus, que simboliza a presença de Deus, está quase caindo na

sujeira! Não sei você, mas isso não me parece certo. Davi esqueceu
quão santo, santo, santo, é Deus! Davi está bravo com Deus, então
eles deixam a arca.
Um homem toma- a de suas mãos, e por três meses que (a arca)
esteve com ele, sua família foi tão abençoada que essa notícia
chegou a Davi. Então, agora, Davi traz a Arca para Jerusalém. Ao
levar a Arca para a cidade, ele fica tão entusiasmado que perde sua
dignidade. Ele despe-se, começa a saltar, louvar e a dançar em
público! Sua esposa não estava dançando e cantando... Vocês,
damas, não gostam quando fazemos certas coisas em público... Ela
o desprezou em seu coração. A Bíblia assinala no próximo verso que
ela morreu sem ter filhos. Esta é uma grande consequência por
desprezar seu marido.
Escrituras
Nossa leitura das escrituras começará em II Samuel 7: 1-3:
“E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o
SENHOR lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor,
Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a
arca de Deus mora dentro de cortinas.
E disse Natã ao rei: Vai, e faze tudo quanto está no teu coração;
porque o Senhor é contigo”.
Davi Procura Construir o Templo
Davi está vivendo em sua casa, uma casa de cedro. É literalmente a
melhor casa que o dinheiro pode comprar. Ela é construída por
mestres artesãos. Ele não apenas vive em sua própria casa, mas
Deus deu a ele descanso de todos os seus inimigos ao redor. Davi
está com a vida feita.
Você não se sentiria culpado se fosse Davi? Você é o rei de Israel,
mas você não é O rei de Israel. Você tem um palácio, e Deus está
vivendo numa tenda. Isso é como se você estivesse acampando
naquele grande trailer e você vê uma família numa pequena
barraca. Você sabe do que estou falando. É a natureza humana.
Então Davi teve esta grande ideia de construir uma casa para Deus
como a sua casa. Ele disse a Natã, o profeta, que era isso que

queria fazer. Sem pensar, Natã diz: “vá em frente, Davi, é uma
grande ideia!”.
Quero dizer, se você se deleita no Senhor, Ele dá a você o desejo do
seu coração; ele não questionou isso. Natã foi para casa, foi dormir,
e Deus o acordou e perguntou o que ele disse a Davi. Rapaz, é duro
quando você é um líder de Deus e você diz algo que não era o que
Deus disse, e então você tem que voltar e dizer: “eu errei”.
Deus disse: “Volte e diga a ele o que eu digo: eu pedi a você para
construir uma casa para mim? (Bem.. Não). Já pedi a alguém que
tem conduzido a Israel para construir uma casa para mim? (Bem...
Não). A razão é porque vou viver nessa tenda até dar descanso a
Israel de seus inimigos. Então, Davi, aprecio sua ideia de querer
construir uma casa pra mim, mas eu não preciso que você construa
uma casa pra mim, e eu não quero que você construa uma casa pra
mim. Eu irei construir uma casa pra você”. Essa é muito boa! Você
vai a Deus querendo fazer algo para Ele e Ele diz: “Não, você não
pode fazer isso pra mim, mas Eu irei fazer pra você essa mesma
coisa que você quer fazer pra mim. Não é legal? Davi quer construir
uma casa para Deus, mas agora, Deus irá transformar Davi em uma
casa.
Deus Recusa Devido ao Pecado de Davi
Pelo modo como II Samuel é escrito, penso estar claro que esse
livro é acerca da casa de Davi. Mas você já se perguntou por que
Deus não queria deixar Davi construir Sua casa? Deus não deixaria
Davi construir Sua casa porque ele era pecador. Deixe isso
registrado... Davi não poderia construir a casa de Deus porque era
pecador. Agora, vamos olhar adiante e ver o que acontece quando
Salomão vai construir a casa de Deus, porque algumas vezes os
filhos não veem seus pais como eles realmente são.
Em I Reis 5:3, Salomão está pronto para pedir ao rei de Tiro (que
tinha fornecido a madeira para a casa de Davi) para ajudá-lo a
construir o templo do Senhor. Ele disse: “Meu pai queria construir a
casa de Deus, mas ele não pôde porque era um homem de guerra,
e ele nunca pôs todos os seus inimigos debaixo de seus pés”.
Parece que Salomão está pensando “papai estava tão ocupado
lutando com todos esses filisteus, amonitas, menonitas e

amalequitas, que ele nunca teve tempo para descansar
completamente e estar livre de seus inimigos, então ele não
teve tempo de construir a casa de Deus”. Basicamente, Salomão
está dizendo que Deus não teria deixado Davi construir a casa
porque ele tinha muitas outras coisas importantes para fazer.
Mas vamos ver o que Davi disse sobre isso. Digo, além de Deus,
quem mais nos conhece melhor do que nós mesmos? Ninguém.
Nossas esposas pensam que nos conhecem melhor do que nós
mesmos, mas elas não conhecem. Ninguém conhece um homem
melhor do que ele mesmo. Em I Crônicas 28:3, Davi está morrendo
e ele vai anunciar quem irá sucedê-lo como rei. Ele fala ao povo de
Jerusalém: “Deus não irá me deixar construir a casa porque sou um
homem de guerra e tenho derramado sangue”.
Tenho sempre ouvido pessoas dizerem que por Davi ser um homem
de guerra e ter acabado com os filisteus, e todas essas nações, ele
tem tanto sangue nas mãos que Deus não o deixaria construir o
templo. Não creio que isso seja verdade. De fato, creio que se Deus
diz a uma nação para aniquilar com outra nação (como Deus disse
aos filhos de Israel), e eles fazem isso, então eles não tem sangue
nas mãos.
Eles apenas fazem o que Deus diz a eles pra fazer naquela guerra.
Então Davi, sendo o rei de Israel, tinha que fazer guerras. De fato,
quando muitos dos líderes de Israel tinham problemas, é porque
não fizeram do modo de Deus e não destruíram todas as pessoas.
Eu sei que alguns de vocês lutam com o Deus do Velho Testamento.
Ele não mudou. Ele é ainda o mesmo Deus. Sempre foi, e sempre
será. Então o que significa Davi dizer que tinha derramado sangue?
Ele quis dizer: “Matei um homem injustamente. Eu fui um homem
de guerra. Eu era o rei de Israel, e um dia, durante a primavera,
quando reis saem para batalha, eu fiquei em
casa. Eu estava no meu terraço e olhei para outro terraço e vi
Batseba se banhando. Eu perguntei aos servos sobre ela, e me
disseram claramente que ela era esposa de Urias.
Ela era tão linda que eu tinha que tê-la. Mandei mensagens a ela, e
a tive. Tomei a esposa de outro homem e dormi com ela. Ela envia
uma mensagem dizendo que estava grávida, então me lembrei de

Urias no campo de batalha e o deixei vir para casa em recompensa
por ser um bom soldado.
Ela era tão linda que não havia meio de ele não dormir com ela se
ele estivesse em casa. Se ele dormisse com ela, ele pensaria que a
criança era dele; mas ele não voltou para casa. Eu o deixei bêbado,
mas ainda assim ele não voltou para casa. Não havia mais nada que
eu pudesse fazer além de tirar a sua vida, então eu fiz isso”.
E então, em I Reis, capítulo 15, fala acerca do coração de Davi e em
como ele seguiu totalmente ao Senhor, e sempre fez o que o
Senhor mandou, exceto no caso de Urias, o heteu. Quero que você
veja que a razão de Deus não deixar Davi construir a Sua casa era
porque ele era pecador. Você sente essa opressão? Você sente essa
escravidão? Você sente esse desapontamento?
É isso que Samuel está tentando nos dizer. Ele quer nos assegurar
que não coloquemos nossas esperanças no homem errado. Embora
Davi fosse diferente de Saul, ele era ainda como Saul; ele era
pecador.
E porque ele era pecador, ele não poderia construir a casa de Deus.
Mas em II Samuel, Deus diz: “Davi, quando seus dias forem
completos, quando você tiver feito tudo que deve fazer, quando
seus últimos dias vierem e você morrer, eu vou levantar um dos
seus descendentes e ele erguerá uma casa em Meu nome”. Veja,
nesse momento, Davi não sabia porque ele não poderia construir a
casa. Davi não sabe o que Deus sabe, porque Batseba não tinha
acontecido ainda.
O Filho de Davi Constrói o Templo
Mas Deus diz a Davi: “Virá um dia quando eu irei construir a Minha
casa, mas você não será o que irá construí-la. Seu filho irá construíla, e eu estabelecerei seu trono e seu reino para sempre. Ele será
como um filho pra mim e eu serei o Seu Pai. Nós teremos um
relacionamento especial e eu o guiarei. Eu retirei meu Espírito de
Saul, eu removi minha benignidade, mas nunca farei isso com o seu
filho”. Então Deus disse: “Davi, sua casa, seu reino e seu trono
serão para sempre, mas isso está ligado a seu filho”.

Alguns de vocês podem ter um problema com isso, mas
pessoalmente acredito que algumas vezes, quando lemos o Velho
Testamento e vemos uma profecia, uma única profecia fala de duas
coisas diferentes ao mesmo tempo, no mesmo evento. Há uma
realização próxima que geralmente está à mão; alguma coisa vai
acontecer na vida das pessoas sobre as quais Deus está falando
naquele momento.
Mas há também um acontecimento distante que você não vê ao
olhar para o evento. Você não vê que há na verdade um
acontecimento próximo e um distante, ou futuro, no mesmo evento.
Deixe-me explicar isso. Davi queria construir a casa física para Deus.
Ele não queria a presença de Deus vivendo numa tenda. Ele queria
que Deus tivesse uma residência permanente, uma casa de cedro.
Mas Deus disse a Davi que ele não seria o que iria construir a Sua
casa; seu filho, Salomão, iria construí-la. Deus disse: “Após a sua
morte, eu irei levantar a Salomão para sentar-se no trono, e ele
construirá Minha casa”. Mas há algo mais acontecendo aqui e é por
isso que chamamos isso de profecia Messiânica. Essa passagem não
fala acerca de Salomão, apenas, como filho de Davi. Fala sobre
outro Filho de Davi, Jesus, e a casa que Ele iria construir.
Jesus, Filho de Davi
Isso leva a meu segundo ponto em II Samuel. O primeiro era que
Davi não poderia construir a casa de Deus porque era um pecador.
E o segundo ponto é que o Filho de Davi, Jesus, constrói a casa de
Deus porque ele é sem pecado. Você ouviu isso? Deus não estava
preocupado com o templo físico porque Ele sabia que isso seria
apenas uma sombra, um tipo do verdadeiro templo que estava
vindo um dia. Salomão não construiria essa casa.
O melhor filho de Davi, Jesus, construiria essa casa. Jesus estava
qualificado para construir o que Davi não poderia porque ele não
era como Davi, mesmo enquanto ele foi como Davi. Enquanto ele
operou em um corpo como o de Davi, Jesus era sem pecado, não
pecador.
Quero que você veja isso. O primeiro verso no Novo Testamento
abre com a genealogia de Jesus Cristo, o Filho de Davi, o filho de

Abraão. Agora, recorde em nossa última lição como a história de
Davi e Golias finalmente fala sobre Jesus e Sua vitória sobre
Satanás, e assim Gênesis 3:15 poderia ser verdadeiramente
realizado: que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da
semente da serpente. Nós já vimos essa semente: Eva, Abraão,
Isaque, Jacó, Judá e agora a linhagem de Davi. Então quando o
Novo Testamento inicia, declara Jesus como o Messias, o Filho de
Davi!
Você já pensou como teria sido para Maria quando Gabriel apareceu
a ela? Digo, quando você lê a Bíblia, você precisa lembrar que era a
vida real acontecendo, não apenas algo que nós lemos. Imagine-se
sendo Maria e o anjo aparece a você dizendo: “Maria, você terá um
bebê”. E Maria diz: “Eu não posso ter um bebê, porque nunca
conheci um homem”.
Mas Gabriel diz: “Você terá um bebê pelo trabalho de Deus em
você. E quando Ele nascer, Ele vai herdar o trono do Seu pai, Davi,
e seu reino será para sempre”. Você vê isso? Antes de Jesus nascer,
Gabriel anunciou a Maria que ela daria à luz ao Filho de Davi e que
ele reinaria no trono de Davi para sempre! Davi governou uma
nação chamada Israel, e isso é apenas a sombra do governo e do
reino de Deus. Nunca foi limitado a uma nação apenas; foi limitado
ao mundo inteiro. Mas não seria pelo Davi
pecador; seria pelo Davi sem pecados, que é Jesus Cristo, que
verdadeiramente reinará sobre o reino de Deus.
• Cumprimento de Profecias
Marcos nos fala a primeira mensagem que Jesus pregou. “O tempo
é cumprido e o reino de Deus está próximo; se arrependa e creia no
evangelho”. Foi a primeira coisa que ele disse aos filhos de Israel; o
reino de Deus está à direita de sua mão! Mas para o reino ser aqui,
você tem que ter um rei. Jesus está anunciando: “Eu sou o Rei
Jesus, creia nas boas novas! Eu sou o cumprimento das profecias de
Davi”. Então os fariseus lutaram com Ele, e mais tarde pediram a
Ele para dar sinais acerca do reino. Jesus disse: “Parem de procurar
por uma manifestação terrestre do reino; está no meio de vocês;
está dentro de vocês”.

O que isso significa? Significa que o Reino de Deus nunca será uma
ditadura arbitrária onde Deus governa de fora, mas Ele moveria o
interior e faria residência nos corações e vidas das pessoas. Do
interior, Ele muda suas vidas e assim dá provas que eles são parte
do reino de Deus e que Jesus está reinando no trono de seu
coração.
Então Jesus diz a Seus discípulos antes de voltar ao Céu: “Enviarei
um novo Consolador quando eu for. Assim vocês saberão que eu
estou assentado à direita do trono de Deus; não façam nada até
que o Espírito Santo venha e dê poder a vocês para serem minhas
testemunhas, e então, vocês saberão quem Eu sou e onde Eu
estou”.
Você se lembra do dia do Pentecostes? No dia do Pentecostes Pedro
levanta e prega e três mil almas são salvas. Isso não teria sido
legal? Mas antes que os três mil fossem salvos, alguém perguntou o
que estava acontecendo. Eles disseram: “Nós não entendemos isso,
vocês estão bêbados?”. Pedro diz: “Não, não estamos bêbados;
estamos apenas cumprindo o que o profeta Joel falou, que nos
últimos dias Deus derramaria Seu Espírito em toda a carne”.
Mas nesse sermão, ele relembra ao povo judeu que eles mataram a
Jesus. Mas então ele na verdade diz que isso era parte do plano de
Deus, porque Deus havia feito a promessa a Davi. Em Atos 2:30, a
Bíblia está falando acerca de Davi e o chama de profeta: “Sendo,
pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com
juramento que dos seus descendentes, segundo a carne, levantaria
o Cristo, para o assentar sobre o seu trono”. Agora, deixe-me
perguntar isso. Quando Deus disse a Davi que Ele levantaria um dos
seus filhos para o trono? Ele disse isso em II Samuel, capítulo 7.
Logo antes disso, Pedro citou Salmos 16, onde Davi disse que
quando ele morresse, sua alma não seria deixada no Hades, e sua
carne não veria corrupção. E Pedro apenas diz: “espere, como Davi
poderia ter dito que a carne dele não veria corrupção, quando a
carne dele apodreceu no túmulo?”, então ele não poderia estar
falando sobre ele mesmo. Davi estava falando sobre Jesus!
Davi profetizou sobre o que ele se lembrava que Deus disse a ele;
um dia um dos seus descendentes será colocado no trono. E então

Pedro ligou os pontos como Davi havia ligado: Davi não falava do
seu corpo, mas sobre o corpo do Messias. Quando o Messias fosse
crucificado e colocado numa sepultura, Ele não permaneceria morto!
Ele retornaria vivo e Sua carne não veria corrupção. Ele se
levantaria novamente, e de acordo com Pedro, Deus O colocou no
trono de Davi. O que isso está dizendo? Está dizendo que Israel
estava procurando por um rei que estava voltando, e que esse
rei é Jesus!
Ele já veio. Ele morreu na cruz e se levantou novamente,
vitoriosamente, e quando Ele subiu de volta ao Céu, ele sentou-se
no trono de Davi! Seja muito cuidadoso acerca da crença que diz
que o trono de Davi está ainda enterrado em algum lugar em Israel!
Sei que alguns creem que vamos encontrá-lo um dia, ou que eles já
o encontraram e não nos disseram.
Eles creem que ele (trono) será exposto, e um dia Jesus irá
assentar-se nesse trono literal em Jerusalém, e irá reinar em Seu
reino por mil anos quando voltar pela segunda vez. A Bíblia diz que
Ele já reina em Seu reino e estamos no estado espiritualizado desse
reino nesse exato momento! E porque Ele é o Rei, está construindo
a casa de Deus. Ele não virá no futuro para construir a casa de
Deus; Ele está construindo a casa de Deus agora!
Embora Jesus seja o Filho de Davi, Ele não é como Davi, porque
Davi era pecador. Não há “exceto” na vida de Jesus; isso foi dito
sobre o rei Davi. Imagine isso sendo dito sobre você: você sempre
fez o que o Senhor ordenou a você fazer, “exceto”, e menciona isso
uma vez. Muitos de nós gostaríamos disso, porque muitos de nós
tem um “exceto” que é maior do que a primeira declaração, certo?
Em Atos 13, após Paulo lembrar a Israel que Davi foi o homem
segundo o coração de Deus, e que ele serviu ao propósito de Deus
em sua geração, ele disse que Davi não era o Messias; mas que o
Messias viria de Davi, e que Ele seria o Salvador de Israel. Veja, Ele
não veio para salvar Israel dos filisteus, ou dos amonitas, ou dos
edomitas, ou dos romanos. Enquanto Deus deu descanso a Davi de
todos os seus inimigos ao redor, Davi nunca teve descanso de seu
inimigo interior. Por isso Davi não poderia construir a casa de Deus.
O Messias tinha de ser aquele que não tinha nenhum
inimigo interior, e esse é Jesus, que não tem pecado. Você entende
isso?

• Sofrendo Tentação
Hebreus 2:18 diz que para fazer a perfeita propiciação pelos nossos
pecados Jesus tinha que ter um corpo como o nosso, ser tentado
como nós, e sofrer como nós; exceto que Ele sofreu no começo, não
no final. Irei explicar isso da melhor forma que puder. Hebreus 4:5
diz: “Ele foi tentado, mas sem pecado”.
O que significa que, quando Jesus Cristo foi tentado, Ele não pecou;
Ele não cedeu. Davi foi tentado e cedeu. Por favor, me escute dizer
isso de todo o meu coração. Quando Jesus foi tentado, Ele sofreu.
Porque Ele sofreu, Ele foi para um nível diferente de tentação do
que você e eu fomos. Ele foi mais fundo, e Ele não cedeu, então foi
mais fundo, e Ele não cedeu. Foi mais duro, e Ele não cedeu. Foi
mais fundo; Ele não cedeu, e sofreu. Ele sabe o que é sofrer. De
fato, a Bíblia dirá que Ele aprendeu a obedecer através do
sofrimento. A Bíblia diz que Deus escolheu fazer Jesus sofrer a
fim de que Ele pudesse ser o Capitão da nossa salvação e perfeito
àqueles que estavam sendo salvos, então o santificado e o
Santificador são um; a mesma família. Porque Ele sofreu em
tentação, Ele nunca sofreu as consequências do pecado, porque Ele
nunca cedeu. Ele nunca cedeu.
Davi não sofreu em tentação. Ele viu uma mulher, a tomou, deitou
com ela, a engravidou e matou seu marido! Ele não sofreu em
tentação; ele cedeu à tentação. Você sabe quando ele sofreu? Ele
sofreu após a tentação. Ele sofreu as consequências do pecado, e
isso destruiu a sua família. Algumas vezes eu realmente quero
aconselhar as pessoas e dizer: “Eu não sei quem é o responsável!”.
Eu sei que Davi pecou contra Deus e a consequência seria que
haveria guerra em sua família até a sua morte; e sua família era
uma bagunça! Como Davi poderia construir a casa de Deus quando
não pôde nem mesmo construir sua própria casa? Você não
deposita sua esperança em Davi; você deposita sua esperança no
grande Filho de Davi, que é Jesus!
Porque Ele sofreu em tentação, Ele não sofreu as consequências do
pecado. Porque Ele não sofreu as consequências do pecado, Ele
poderia ir para a cruz, e naquela cruz morrer em nosso lugar. Ele
tornou-se pecado e foi julgado por Deus, então Ele pode construir a
casa de Deus.

Poder Sobre o Pecado Através de Jesus
Então o que isso significa para você e para mim? Significa que
somos a casa de Deus e porque Jesus é nosso Rei, nós pecamos
menos. Espero que você esteja processando isso. Aqui está o que a
Palavra de Deus ensina. Aqui está o porquê de Samuel estar na
Bíblia. Deus irá construir uma casa, mas o Davi cheio de pecado não
pode construí-la; apenas o Davi sem pecado pode! Veja, Israel não
tinha um rei, então fez o que era certo aos seus próprios olhos, mas
era errado aos olhos de Deus. Mas quando Deus constrói a casa e o
Rei Jesus governa no coração e vida das pessoas em Seu reino, elas
realmente pecam menos! Nós somos a casa de Deus!
Eu posso ser criticado em dizer isso, mas você tem que entender
que a história geral da Bíblia não é sobre Deus construir uma nação
chamada Israel. Deus construiu uma nação chamada Israel para
que eles pudessem trazer o Messias. Olhando para a nação de
Israel, Deus queria que entendêssemos que Ele não quer apenas
reinar sobre um único grupo étnico. Não, Ele quer reinar sobre
todos os grupos de pessoas do planeta.
Ele enviou Seu Filho, Davi, para fazer o que Davi não poderia, que
era construir Sua casa, um lugar onde o Espírito de Deus pudesse
residir. E de acordo com Paulo, em Efésios 2:19-22, esta é a Igreja;
uma igreja de gentios e judeus sem muro ou divisão. O que temos
em comum é arrependimento e fé em Jesus Cristo, e Deus reinando
em nossas vidas. Deus tem nos tomado e nos colocado juntos e Ele
está construindo um templo santo para o Senhor onde seu Espírito
fará morada.
Você pode imaginar o que foi ter visto esse templo físico de
Salomão construído, e então ver a glória de Deus preenchendo esse
templo? Pessoas tomaram conhecimento. É por isso que você e eu
vivemos a vida que nós vivemos; vivemos de modo diferente. Deus
nunca quis que vivêssemos como as nações. Quando vivemos uma
vida que é diferente, Ele nos dá prova, como igreja de Jesus Cristo,

que nós somos capacitados, habitados pelo Espírito Santo de Deus.
Isso não é vivido na igreja; isso é vivido no mundo.
Temos que entender isso! Se vamos cometer erros, façamos isso na
igreja. Quando erramos na igreja, isso nunca deixa as paredes do
prédio. Nunca falamos sobre isso lá fora. Onde temos que fazer
certo é no trabalho, no parque, em casa, porque é aí onde vivemos
a presença literal de Deus em nossas vidas, vivendo um estilo de
vida diferente.
I Pedro 2:4-10 diz que somos uma pedra viva indo à Pedra Viva, e
que Deus está nos construindo como uma casa espiritual, então que
nós possamos oferecer louvor e sacrifício e ser um santo e real
sacerdócio. Então ele diz para sair e proclamar as virtudes dAquele
que nos transportou para fora da escuridão, para a luz. Você
entende isso? Davi é pecador; Jesus é sem pecado. Você e eu
pecamos menos, e menos, e menos, porque ao contrário de Davi,
nós não cedemos à tentação.
Nós sofremos desse lado da tentação, e nos recusamos a ouvir a
nossa carne não redimida, então não cedemos. Não importa aonde
vamos, nós sempre sabemos que Ele entende. Então você pode
chorar para Ele, porque Ele esteve lá e Ele não cedeu. Porque Ele
não fez isso, você não precisa fazer isso também. Você não tem que
ceder porque você tem um Rei, e esse Rei guia você para saber o
que é certo e o que é errado. Você pode escolher fazer o que é
certo e, portanto, não sofrer as consequências do que é errado,
porque você vive uma vida de retidão, declarando que
Jesus é o Rei da sua vida.
O livro de Romanos diz: “o que a lei não podia fazer, na medida em
que foi enfraquecida pela carne, Deus fez. Enviando Seu Filho em
semelhança da carne do pecado, Ele condenou o pecado na carne
para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos
segundo a carne, mas segundo o Espírito”. Vamos sair ao mundo e
mostrar que Jesus Cristo é o Rei! Vamos ser a casa de Davi que
Deus nos destinou a ser, porque Ele está construindo essa casa em
Seu nome. Vamos trazer honra e glória para o nome de Deus, e
viver de modo a mostrar a glória de Deus.

