
Mesmo com o pecado de Bate-Seba e de Davi, Deus em Sua
misericórdia e amor permitiu que coisas boas acontecessem na
vida dela. O seu filho Salomão tornou-se o rei mais sábio e mais
rico do mundo. Ele deu continuidade e terminou a construção do
majestoso templo para o Senhor (2 Crônicas 2:1,  9:22).

Naquela época, Bate-Seba não imaginava como Deus a usaria
para continuar a linhagem familiar da qual nasceu o Messias!  

O nome de Bate-Seba significa "filha da promessa", e do sofrimento
e confusão na sua vida, Deus trouxe à luz (o eterno Filho da
promessa) Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo (Isaías 7:14)!

Deus pode realizar coisas boas provenientes do pecado e do
sofrimento na sua vida, porque Ele é um Deus que perdoa e faz
milagres, que o(a) predestinou a fazer parte do Seu Reino
(Romanos 8:28). 

Os seus pecados e erros não o tirarão do plano de Deus. Mas, a
sua escolha de não Lhe entregar a sua vida e de não aceitar o Seu
perdão pode levá-lo(a) ao cativeiro de uma vida de vergonha e
arrependimento.
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A História de Bate�Seba De sua vergonha veio o Salvador

   Bate-Seba era uma mulher jovem, bonita e generosa. Ela era casada
   com Urias, um soldado que tinha ido para a guerra. 

   Um dia, do seu palácio, o rei Davi viu Bate-Seba banhando-se. Nesse
   momento,  ele a desejou para si.

   O rei Davi enviou alguns de seus servos à casa de Bate-Seba para
   levá-la até ele no palácio. 

   O rei Davi e Bate-Seba cometeram adultério no palácio (tiveram
   relações sexuais extraconjugais).

   Bate-Seba voltou para casa e, mais tarde, descobriu que estava
   grávida. 

   Apesar da Bíblia não nos revelar os pensamentos dela,  é provável
   que deva ter se sentido  envergonhada e culpada pelo que havia feito.

   Quando o rei Davi soube que Bate-Seba estava grávida, ele planejou
   esconder o que havia feito de errado.

   Após os seus planos falharem, o rei Davi tomou providências para
   que Urias, o marido de Bate-Seba, fosse morto em batalha.

   Bate-Seba chorou ao saber da morte de Urias. Ela passou por mais
   uma perda: logo após o nascimento do seu filho, ele veio a morrer.

   Mais tarde, o rei Davi casou-se com Bate-Seba, e ela deu à luz a
   outros quatro filhos, incluindo Salomão.

Você pode ler na Bíblia a história completa de Bate-Seba em 2 Samuel 11:1-27.

A  mão de Deus na vida de Bate�SebaA História de Bate�Seba

“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que
O amam, dos que foram chamados de acordo com o Seu propósito.” 

 Romanos 8:28 (NVI)

Deus é um bom Pai. Portanto, você é amado(a) por Ele!
Jesus quer ser o seu Salvador e o seu Deus que cura.

Deus pode perdoar, restaurar e ajudar você. Então, se você
convidar Jesus para ser o Senhor de sua vida, Ele transformará
a sua mágoa e dor em algo bom.

Faça as seguintes orações:
Oração de salvação

Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus.
Por favor, perdoa-me pelos meus pecados, pois creio que
Jesus morreu por mim na cruz.
Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos.

Jesus, peço-Te hoje que entres no meu coração e sejas o
Senhor da minha vida. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém.
(Para saber mais, leia Romanos 10:9,10)

Oração pela sua cura

Deus Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus. Eu preciso da Tua
mão curadora em minha vida. Espírito Santo, tu conheces a minha
história. Por favor, peço-Te que Tu venhas e me toques. Recebo a
Tua cura para restaurar a minha alma. Em Nome de Jesus Cristo
eu Te agradeço. Amém. 


