FAMÍLIA – INFIDELIDADE CONJUGAL
II SAMUEL capítulo 11.
I - Queremos destacar neste episódio sete importantes lições:
1. Primeira lição:
. Quando Deus nos torna prósperos em nossa vida material, na maioria
das vezes ficamos descuidados em nossa vida espiritual.
. Davi sofreu esta tentação no período mais próspero de seu reinado.
2. Segunda lição:
. Quando negligenciamos nossas responsabilidades para com Deus e
para com o nosso próximo, somos colocados em sérias dificuldades.
3. Terceira lição:
. Que a tentação (provação) vem para todos indistintamente. Tanto para
os que estão cheios do Espírito Santo, quanto para os que estão
totalmente vazios. E ambos estão sujeitos, não ao pecado, mas a pecar.
4. Quarta lição:
. Que o infrator (pecador) não deve colocar uma pedra em cima do
pecado cometido, ou varrê-lo para debaixo do tapete. Deve sim,
arrepender-se, confessar e deixar para que possa alcançar o perdão e a
misericórdia do Senhor nosso Deus.
5. Quinta lição:
. Que Deus está pronto para perdoar aquele que confessa o seu pecado e
o deixa. No entanto, as conseqüências do pecado não serão tiradas ou
anuladas.
6. Sexta lição:
. Que quando pecamos ou falhamos diante de Deus, devemos orar a Ele
com sinceridade de alma, suplicando-lhe o perdão, e a permanência do
Espírito Santo em nossas vidas e que também não nos seja tirada a
alegria da salvação.
7. Sétima lição:
. Que a infidelidade conjugal traz conseqüências graves e duradouras.
Várias gerações futuras receberão as seqüelas deste ato inefasto.

II – CONSEQUÊNCIAS DA INFIDELIDADE CONJUGAL:
1. Na vida de Davi:
A) Julgamento divino proferido pelo profeta Natã. II Samuel
12.1-15
B) Morre o seu primeiro filho com Bete Seba – II Samuel 12.1418.
C) Amon filho de Davi desonra Tamar, sua irmã. II Samuel
13.12-14.
D) A revolta de Absalão filho preferido de Davi. II Samuel 15.1014.
E) O comportamento vergonhoso de Absalão. II Samuel 16.2023.
2. Na vida de qualquer casal:
A) Ódio, separação e violência.
B) Família dividida e endividada.
C) Lar desestruturado; traumas emocionais.
D) Fim da paz conjugal.

