
A porta de entrada para uma 
vida abençoada1



Escândalo, do grego skandalon: 
armadilha, vara móvel ou gancho de uma armadilha



• Você já esteve perto de um ESCÂNDALO? 

• Na sua família? 

• Na sua empresa? 

• Na sua igreja? 

• O que produz um escândalo?



Escandalizar

• Montar uma armadilha no caminho de alguém.  

• Levar alguém a tropeçar, induzir a pecar 

• Pessoa ou coisa que leva alguém a pecar ou afogar-se num erro 

• Dic. Aurélio: Estado de perplexa indignação suscitado por 
palavra ou ato reprovável



O escândalo do Rei Davi 
1Samuel capítulos 11 a 18



O escândalo de Davi

• Ele está num tempo de aparente sucesso, tudo está bem.   

• Ele está sozinho em seu palácio — seus amigos foram para a 
guerra.   

• Ele está dormindo a tarde e sai para caminhar.   

• Ele é tentado e consuma o pecado.  



Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau 
desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então 
esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e 
o pecado, após ter se consumado, gera a morte. - 
Tiago 1:14-15



O escândalo de Davi
• A consequência - gravidez. Davi agora tem medo, será descoberto.   

• Ele tenta fazer Urias, o marido, a ter relações com a mulher.   

• Ele arma um esquema para que Urias, que é soldado, morra 
durante a batalha (e outros também morrem) 

• Aquele que um dia esteve tão perto de Deus, agora está longe. 
Ele não se arrepende, e comete mais pecado ainda.



Davi é confrontado e se arrepende  
2 Samuel 12:

9 Por que, então, você desprezou a palavra do SENHOR e fez algo tão horrível? Você assassinou 
Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele!  

10 De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar 
para si a mulher de Urias’.  

11 “Assim diz o SENHOR: ‘De sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante 
de seus olhos e as darei a outro homem; ele se deitará com elas à vista de todos.  

12 O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente, diante de todo o Israel’”.  

13 Então Davi confessou a Natã: “Pequei contra o SENHOR”.  Natã respondeu: “Sim, mas o SENHOR 
o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. 14 Contudo, uma vez que você demonstrou 
o mais absoluto desprezo pela palavra do SENHOR ao agir desse modo, seu filho morrerá”. 



3 Pois reconheço minha rebeldia;  meu pecado me persegue todo o tempo.  

4 Pequei contra ti, somente contra ti;  fiz o que é mau aos teus olhos.  Por 
isso, tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim.  

5 Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu.  

6 Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a 
sabedoria.  

Salmos 51:3-6

Davi reconhece o seu erro



Consequências básicas de um escândalo 

• Destruição de relacionamentos familiares 

• Destruição de amizades 

• Destruição de bens, riquezas, projetos, empresas 

• Vergonha, pobreza 

• Pessoas abandonam a fé e se afastam de Deus



As consequências do escândalo de Davi
• Incesto e estupro na família de David: Amnon abusa de Tamar  

• Davi fica furioso, mas não toma uma providência.   

• Após quase um ano, Absalão manda matar Amnon, seu irmão. 

• Absalão fica longe 3 anos, tenta se reconciliar, mas ele Davi não se acertam. 

• Após 4 anos Absalão tenta tomar o trono do pai ganhando a confiança do povo. 

• Davi tem que fugir, chamado de adúltero e assassino, jogam pedras nele. 

• Absalão toma o palácio, e tem relações com as concubinas do rei ao lar livre 

• Absalão é assassinado à traição pelo chefe do exército de Davi.  



Nada permanece encoberto
“Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a 
hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será 
revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês 
disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram 
a portas fechadas será proclamado dos telhados. - Lucas 12:1-3

Tudo o que você vê, ouve e faz é conhecido no mundo espiritual. 
O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos e também os demônios. 



O ARREPENDIMENTO É A CHAVE

Quem oculta seus pecados não prospera; quem os 
confessa e os abandona recebe misericórdia. -
 Provérbios 28:13 (NVT)  



1 
O arrependimento vem antes 

do perdão.



Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele mas 
vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a 
verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, 
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, 
seu Filho, nos purifica de todo pecado. - 1 João 1:6-7 (NVT)



Enquanto minha REPUTAÇÃO 
falar mais alto do que a 

HUMILHAÇÃO,  
não chegarei a lugar nenhum.  

 
Pr. Josué Gonçalves



Meu arrependimento deve ser 
mais “escandaloso" do que o 

meu pecado.  

Pr. Josué Gonçalves



3 Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo 
definhou, e eu gemia o dia inteiro. 

5 Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não 
escondi mais a minha culpa. Disse comigo: “Confessarei ao 
SENHOR a minha rebeldia”, e tu perdoaste toda a minha culpa. 

8 O SENHOR diz:  “Eu o guiarei pelo melhor caminho para sua 
vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. 

Salmo 32



Quem não se arrepende e 
confessa o pecado, sofrerá 

escândalo, porque tudo virá à 
luz. 



2 
O arrependimento verdadeiro 

gera mudança de 
comportamento.



6 Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crêem em mim, melhor 
lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas 
do mar. 

7 “Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar! É inevitável que tais 
coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem!  

8 Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor 
entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser 
lançado no fogo eterno.  

9 E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na 
vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. 

Mateus 18:6-9



Quem confessa a tentação 
nunca precisará confessar o 

pecado.  



3 
O arrependimento atrai a 

misericórdia.



4 
O arrependimento vem antes 

da restauração.



5 
O arrependimento verdadeiro 
é a porta de entrada para uma 

vida abençoada


