


Você teria coragem de 
pisar na bola e depois 

fazer um poema sobre o 
seu erro e ainda pedir para 

os outros cantarem? 



Lições	que	
aprendemos	com		

DAVI



1- Ele encontrou força 
quando não tinha força 

nenhuma. (vs 1-3).



“Entristecemos o coração de 
Deus quando, ao tropeçar, 
corremos dele e não para ele”.  

Brennan	Manning



 “A minha graça te basta, 
porque o meu poder se 
aperfeiçoa na fraqueza” 

(II Co 12:9). 



“O Senhor é a minha força e o meu 
escudo; nele confiou o meu 
coração, e fui socorrido; assim o 
meu coração salta de prazer, e com 
o meu canto o louvarei.  O Senhor é 
a força do seu povo; também é a 
força salvadora do seu ungido. 
Salva o teu povo, e abençoa  a tua 
herança; e apascenta-os e exalta-
os para sempre”  (Sl 28:7-9). 



2- Ele não apresentou 
desculpas. (vs 4).



“ O q u e e n c o b r e a s s u a s 
transgressões jamais prosperará; 
mas o que as confessa e deixa 
alcançará misericórdia” (Pv 28:13). 

“Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados, e nos purificar 
de toda a injustiça” (I Jo 1:9).



3- Ele não queria 
perder a presença de 

Deus na sua vida. 
(vs 10-12).



“Respondeu-lhe, pois, Simão 
Pedro: Senhor, para quem 
iremos nós? Tu tens as palavras 
da vida eterna” (Jo 6:68). 



4- Ele queria mostrar às 
pessoas a possibilidade 

de se construir uma nova 
história. (vs 13).



“Esquecendo-me das coisas 
que atrás ficam, e avançando 
para as que estão diante de 
mim, prossigo para o alvo, pelo 
prêmio da soberana vocação de 
Deus em Cristo Jesus”  

(Fl 3:13-14). 



5- Ele sabia que Deus 
não desprezaria o 

coração quebrantado. 
(vs 17).



“Perto está o Senhor dos que 
têm o coração quebrantado, 
e sa lva os de esp í r i to 
oprimido” (Sl 34:18). 



Conclusão 
  
Deus é especialista em 
transformar nossos fracassos 
em novos começos, em uma 
nova história. Você crê?


