
Nos domingos, anteriores ao domingo passado, estivemos 
ministrando sobre a necessidade de andarmos sobre os princípios 
de Deus que exercem autoridade sobre a nossa vida, uma vez que 
o cumprimento dos mesmos nos leva ao alcance das bênçãos 
prometidas por Deus. 
 
Também ministramos sobre a bênção completa. A bênção que vem 
de Deus. Sempre é completa, é o melhor, é o perfeito e nos alcança 
no tempo certo, mas para a recebermos, temos que abrir mão do 
que é incompleto, do que é imperfeito, do que é arremedo, coisas 
as quais muitas vezes nos apegamos como se fossem de Deus, 
sem sê-lo. 
 
Hoje, vamos ministrar sobre dois assuntos vitais à vida cristã. São 
vitais porque envolvem áreas da nossa vida que revelam como está 
o nosso coração: Arrependimento e Oferta.   

 
Pv 4.20-23 -  Filho meu, atenta para as minhas palavras; inclina 
o teu ouvido às minhas instruções. 21 Não se apartem elas de 
diante dos teus olhos; guarda-as dentro do teu coração.  
22 Porque são vida para os que as encontram, e saúde para 
todo o seu corpo. 23 Guarda com toda a diligência o teu 
coração, porque dele procedem as fontes da vida. 
 

 

A Oferta de Arrependimento 
 

2 Samuel 24.1-25 
1 A ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e o Senhor 

incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. 
 

2 Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, que estava com 
ele: Percorre todas as tribos de Israel, desde Dã até Berseba, e 

numera o povo, para que eu saiba o seu número. 
 

3 Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a 
este povo cem vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu 
senhor o vejam. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor; 

 
4 Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e contra os 
chefes do exército; Joabe, pois, saiu com os chefes do exército 

da presença do rei para numerar o povo de Israel. 
 

5 Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à 
direita da cidade que está no meio do vale de Gade e na direção 

de Jazer; 
 

6 em seguida foram a Gileade, e a terra de Tatim-Hódsi; dali 
foram a Da-Jaã, e ao redor até Sidom; 

 



7 depois foram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos 
heveus e dos cananeus; e saíram para a banda do sul de Judá, 

em Berseba. 
 

8 Assim, tendo percorrido todo o país, voltaram a Jerusalém, ao 
cabo de nove meses e vinte dias. 

 
9 Joabe, pois, deu ao rei o resultado da numeração do povo. E 

havia em Israel oitocentos mil homens valorosos, que 
arrancavam da espada; e os homens de Judá eram quinhentos 

mil. 
 

10 Mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele 
numerado o povo; e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que 
fiz; porém agora, ó Senhor, rogo-te que perdoes a iniqüidade do 

teu servo, porque tenho procedido mui nesciamente. 
 

11 Quando, pois, Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do 
Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: 

 
12 Vai, e dize a Davi: Assim diz o Senhor: Três coisas te ofereço; 

escolhe qual delas queres que eu te faça. 
 

13 Veio, pois, Gade a Davi, e fez-lho saber dizendo-lhe: Queres 
que te venham sete anos de fome na tua terra; ou que por três 

meses fujas diante de teus inimigos, enquanto estes te 
perseguirem; ou que por três dias haja peste na tua terra? 
Delibera agora, e vê que resposta hei de dar àquele que me 

enviou. 
 

14 Respondeu Davi a Gade: Estou em grande angústia; porém 
caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas 

misericórdias; mas nas mãos dos homens não caia eu. 
 

15 Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, desde a manhã 
até o tempo determinado; e morreram do povo, desde Dã até 

Berseba, setenta mil homens. 
 

16 Ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém, para a 
destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal; e disse ao anjo 
que fazia a destruição entre o povo: Basta; retira agora a tua 

mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o 
jebuseu. 

 
17 E, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, 

dizendo: Eis que eu pequei, e procedi iniquamente; porém estas 
ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, e contra 

a casa de meu pai. 
 

18 Naquele mesmo dia veio Gade a Davi, e lhe disse: Sobe, 
levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu: 

 



19 Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, como o Senhor 
havia ordenado. 

 
20 E olhando Araúna, viu que vinham ter com ele o rei e os seus 

servos; saiu, pois, e inclinou-se diante do rei com o rosto em 
terra. 

 
21 Perguntou Araúna: Por que vem o rei meu senhor ao seu 
servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti a eira, a fim de 

edificar nela um altar ao Senhor, para que a praga cesse de sobre 
o povo. 

 
22 Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei meu senhor o 

que bem lhe parecer; eis aí os bois para o holocausto, e os 
trilhos e os aparelhos dos bois para lenha. 

 
23 Tudo isto, ó rei, Araúna te oferece. Disse mais Araúna ao rei: 

O Senhor teu Deus tome prazer em ti. 
 

24 Mas o rei disse a Araúna: Não! Antes to comprarei pelo seu 
valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos 
que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois 

por cinqüenta siclos de prata. 
 

25 E edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e 
ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou propício para com a 

terra, e cessou aquela praga de sobre Israel. 

 
 
Esse último capítulo de II Samuel, nos enriquece com muitos 
ensinamentos preciosos (A ira de Deus / A coragem do profeta / O 
orgulho do rei / O julgamento de Deus, etc...). No entanto, iremos 
enfocar dois deles: Arrependimento e oferta. 
 
O capítulo 23 de II Samuel começa enfatizando o quanto Davi era 
ungido e amado por Deus, a ponto de o Senhor estabelecer um 
concerto eterno com a casa de Davi e chama-lo de “meu escolhido”. 
Tais palavras, saíram da boca de Deus a respeito de Davi: Em II 
Sm 23.3,4 -  Falou o Deus de Israel, a Rocha de Israel me disse: 
Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no 
temor de Deus, 4 e será como a luz da manhã ao sair do sol, da 
manhã sem nuvens, quando, depois da chuva, pelo resplendor do 
sol, a erva brota da terra. 
 
Davi (signif: o amado, querido, predileto), foi o 2º. e o maior rei 
que Israel tivera. Veio de uma família humilde de Israel, mas era 
dotado de atributos que se sobressaíam.  
- Era homem com dotes de comando.  
- Capaz de conseguir e manter a lealdade de seus subordinados.  
- Davi era administrador prudente  



- Podia julgar com acerto a natureza humana.  
- Sua capacidade de tomar decisões rápidas fica bem 
demonstrada por sua solução do delicado problema que surgiu 
com respeito a Melfibosete (II Samuel 19:24 e outros).  
- Era poeta altamente inspirado; suas canções de louvor 
enriqueceram a adoração, primeiro do templo, e depois da igreja 
cristã.  
 
Todavia, seu poder de resistência ao pecado não era maior do que 
o dos outros mortais. Porém, podemos admitir que apesar de suas 
fraquezas, percebeu claramente os propósitos de Deus para seu 
povo, e previu a vinda do Rei messiânico, a quem ele, em sua 
vida, representou de modo imperfeito. 
 
Deus incitou a Davi – “...e o Senhor incitou a Davi contra eles, 

dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá”. (vs.1) 

 
O texto leva-nos a entender que o povo de Israel estava em pecado 
contra Deus e Davi, por ser o líder máximo deles, foi colocado por 
Deus no centro dessa situação, ainda que ele mesmo não estivesse 
pecando. 
 
Davi ordena o censo, que durou 9 meses e vinte dias. Mas depois 
disso, o coração de Davi pesou e ele buscou o Senhor, confessou 
o seu pecado a Deus e pediu-lhe o perdão. (vs.10) Mas o coração 
de Davi o acusou depois de haver ele numerado o povo; e disse 
Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz; porém agora, ó Senhor, 
rogo-te que perdoes a iniqüidade do teu servo, porque tenho 
procedido mui nesciamente. 

 
01. O Arrependimento genuíno 

 
O rei Davi, quando mais jovem, cometeu duplo pecado: Adulterou 
com Bate-Seba que engravidou, ele então ordenou a morte do seu 
marido, Urias (II Sm 12). Dois pecados terríveis, principalmente 
para um homem de Deus.  
 
Davi casa-se com Bate-Seba, agora viúva. Então, lhes nasce um 
menino. No entanto, o profeta Natã vai até Davi e o confronta 
duramente e fala-lhe das consequências do seu pecado. Davi se 
arrepende e Deus o perdoa, o mantém no trono, o mantém como 
Seu ungido, mas a criança morre e se quer tem o nome 
mencionado na Bíblia. 

 
Depois disso, Bate-Seba lhe dá outro filho, e Davi lhe chamou de 
Salomão (pacificador, vem de shalom), porém, o Senhor o amou e 
lhe chamou carinhosamente de Jededias (o amado do Senhor), 
confirmando ao rei Davi que lhe havia perdoado pelo seu pecado 
com Bate-Seba. 



Lições preciosas que aprendemos com essa história: 
 

a) Deus não resiste ao genuíno arrependimento, ao coração 
quebrantado. 

b) Não podemos julgar com exatidão o coração de ninguém – 
“Ele(ela) só confessou porque foi exposto(a)!” – “Quem faz tal 
coisa não merece perdão!”. 

c) O genuíno arrependimento nem precisa que palavras o 
justifique, pois ele gera frutos que saltam aos olhos de todos.  

d) O próprio Deus é quem justifica o homem e a mulher 
genuinamente arrependidos. Pv 28.13 - O que encobre as 
suas transgressões nunca prosperará; mas o que as 
confessa e deixa, alcançará misericórdia. 

e) Podemos ser perdoados, mesmo assim haverá 
consequências a serem colhidas.     

 
 
O rei Davi, mais velho e mais experiente, lembrando-se do ocorrido, 
quando pecou com Bate-Seba, arrepende-se por ter sido orgulhoso, 
confessa a Deus e coloca-se em posição de sofrer as 
consequências. Novamente Deus o perdoa, mas milhares morrem 
nos três dias de peste sobre Israel. Mais gente morreria, mas Deus 
usa de misericórdia e faz cessar a praga sobre Israel e poupa 
Jerusalém, a cidade aonde habitavam o rei e sua família.  
 
Todos os dias temos que nos arrepender de qualquer mal que 
fizermos ou desejarmos, confessá-los a Deus e tomar posse do 

Seu perdão e misericórdia, para que prossigamos cumprindo com 
êxito o propósito do Senhor em nossa vida. 
 
02. A Oferta com Sacrifício 
 

No vs.18, somente depois que Davi, genuinamente arrependido,  
clama a Deus por misericórdia ao ver a tragédia sobre Israel, o 
Senhor lhe diz que aceitaria uma oferta, um sacrifício, na eira de 
Araúna Naquele mesmo dia veio Gade a Davi, e lhe disse: Sobe, 
levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu: 

 
Penso que jamais devemos ofertar a Deus, esperando algo em 
troca, como quem investe num banco ou na bolsa de valores. Antes 
devemos ofertar primeiro para honrá-lo e por gratidão e em 
segundo plano, pelo prazer de ver a obra de Deus crescer e 
avançar sobre o mundo. 
 
No entanto, devemos desejar que as nossas ofertas agradem o 
coração de Deus ao ponto de Ele fazer cessar as ações do inimigo 
contra nossa vida, ou uma colheita de maldição por causa de 
pecados que cometemos, ainda que confessados. 



Lições preciosas que aprendemos aqui: 
 

a) Devemos ofertar segundo as instruções de Deus vs.19 
Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, como o 
Senhor havia ordenado. – Não é como eu quero, mas 
como Deus quer. 

b) Nunca oferte de qualquer jeito, qualquer coisa, uma oferta 
qualquer.  

c) Nunca oferte o que só custe o sacrifício de outro e não o seu 
também. 

d) Quando ofertar dê sempre o melhor possível. 
e) Oferte segunda a sua alçada. 
f) Oferte por gratidão a Deus e por amor à Sua obra.  

 
 
Conclusão: 
 
Seja grato(a) por tudo, inclusive pelas pequenas coisas em sua 
vida. Seja grato(a) pelo que as pessoas fazem por você e lhe dão. 
Acima de tudo, seja grato(a) a Deus ofertando seu coração a Ele. 


