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As cinco mulheres na linhagem de Jesus 
 “Bate-Seba: uma mulher da graça” 

 Mateus 1: 1-17 , 2 Samuel 11-12

Wayne J. Edwards, pastor
   Mateus escreveu seu evangelho para provar a seus companheiros judeus que Jesus era
o Messias, o Salvador que Deus havia prometido.

Ele começou referindo-se a Jesus como o “Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão” e
listou 42 gerações de homens na árvore genealógica de Jesus, com cada nome
representando um estágio diferente na história de Israel.

Ele culminou sua linhagem identificando Jesus como o Salvador enviado por Deus
como o filho nascido de uma virgem que foi profetizado em Isaías 7:14 , que seria
chamado de Emanuel.
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Uma leitura cuidadosa da genealogia de Mateus revelará que ele listou 42 homens, pai
por pai, mas também ignorou homens como Joás e Amazias.

Mas parece que Mateus se esforçou para incluir os nomes de quatro mulheres que
ninguém esperava ver na linhagem de Jesus.

Deus se deleita em exibir a glória de Sua graça e as
maravilhas de Seu amor, para e por meio daqueles que

o mundo considera sem valor.
 

Tamar nos mostra que nenhuma dor é profunda demais para a graça de Deus.

Tamar era uma viúva gentia que seduziu o sogro para uma união sexual, da
qual nasceu Perez, de quem veio:

Raabe nos mostra que nenhum passado é ruim para a graça de Deus.

Raabe foi uma prostituta cananéia que mais tarde se casou com um dos dois
espiões que Josué enviou a Jericó, e que deu à luz Boaz, que mais tarde se
casou:

Ruth nos mostra que nenhum problema é grande demais para a graça de Deus.

Ruth era uma viúva gentia que arriscou sua vida para ficar com sua sogra,
Noemi.Em troca, Deus providenciou para que ela se casasse com Boaz. Dessa
relação surgiu Obede, o avô de Davi, que teve um caso de adultério com:

Bate-Seba nos mostra que nenhuma mancha é profunda demais para a graça
de Deus.

1. Bate-Seba - O Belo - 2 Samuel 11: 1-4
   O nome "Bate-Seba" significa "A Sétima Filha".

"Banho" significa "filha" e "sete" significa juramento, ou conclusão, então Bate-Seba era
a "Filha do juramento".
Bate-Seba era “muito bonita na aparência”, como muitas outras mulheres na Bíblia:

Eva foi criada por Deus e ela era “muito boa”.

Sarah era tão bonita que seu marido a fez fingir que era sua irmã.

Rachel era tão linda que Jacob trabalhou por 14 anos por sua mão em
casamento.
Abigail era uma mulher de “belo semblante”.

https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Sam%2011.1-4


Ester “obteve favor aos olhos de todos os que olhavam para ela”.

Bate-Seba era muito bonita de se ver.

“O charme engana e a beleza é passageira, mas a 
 mulher que teme ao Senhor deve ser louvada.” 

 Provérbios 31:30
 Ao contrário de muitos comentários, Bate-Seba não estava fazendo nada fora do costume
comum de sua época e cultura.

Bate-Seba estava tomando um banho ritual em seu poço e fonte em sua casa, onde ela
esperava privacidade.

Por ser mulher, ela não teria conhecimento do paradeiro do rei.

Bate-Seba não era a mulher que cobiçou Davi, mas Davi foi o homem que desejou
Bate-Seba.

Tamar foi defraudada, Raabe foi contaminada e Rute foi desprezada, mas Bate-Seba foi
derrotada, simplesmente porque ela estava no lugar errado na hora errada. No entanto,
ela tinha parte da culpa.

Ela precisava tomar todas as precauções para tomar banho com privacidade.

Ela deveria ter recusado os avanços de David.
Ela deveria ter se rendido às advertências de Deus.

Ela deveria ter permanecido leal aos votos que fez a Deus e às promessas feitas ao
marido.

2. Davi - O Enganador - 2 Samuel 11: 3-17
Por causa de sua paixão desenfreada, Davi desconsiderou as claras advertências de seus
servos e teve relações com Bate-Seba.

A união resultou em uma gravidez indesejada.
A gravidez criou um problema presente e futuro.

Davi e Bate-Seba tentaram encobrir seus pecados:

Engano - Davi fez com que o marido de Bate-Seba voltasse da batalha para
ficar com sua esposa, mas ele recusou.
Morte - Davi pediu que Urias fosse colocado na batalha para que sua vida
fosse tirada, e ele foi morto.

Duplicidade - Davi rapidamente se casou com a viúva de Urias para tentar
convencer as pessoas de que o filho era legítimo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Prov%2031.30
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“Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor!”

Davi confessou seus pecados diante de Natã, e Natã disse que Deus havia
poupado sua vida, mas não a de seu filho.

O filho de Bate-Seba nasceu sem desgraça, mas viveu menos de uma
semana.
Deus usou esse evento para atrair Davi e Bate-Seba de volta a ele.

3. Deus - O Gracioso - 2 Samuel 12:24
 A evidência da misericórdia e graça de Deus é que Ele os abençoou com outro filho, a
quem chamaram de Salomão, que significa "Amado do Senhor".

Bate-Seba criou Salomão com diligência e cuidado piedosos.

Foi Salomão quem escreveu: “Ensine uma criança no caminho em que deve andar” -
uma referência clara à sua própria infância.
Foi Bate-Seba quem escreveu Provérbios 31 como uma advertência a Salomão a
respeito de seu casamento com a filha de Faraó.

Foi Bate-Seba quem forçou Davi a cumprir sua promessa de que Salomão herdaria o
trono do rei.
A última menção do nome de Bate-Seba é encontrada em Mateus 1: 6 : “Davi, o Rei,
gerou a Salomão daquela que fora esposa de Urias”.

Pela graça de Deus, o nome de Bate-Seba não estava mais ligado ao adultério com
Davi, mas à linhagem do Salvador.

Bate-Seba é o retrato perfeito de um pecador salvo pela incrível graça de Deus.

“Onde abundou o pecado, abundou ainda mais a graça!” 
 Romanos 5:20

Lições de vida das vidas dessas quatro mulheres:

Seu testemunho dá esperança àqueles que falharam com Deus de alguma forma, de
que existe uma maneira de ser perdoado e restaurado.

Seu testemunho conforta aqueles que carregam as dores e sofrimentos de feridas
passadas, de que existe uma maneira de ser curado.
Seu testemunho dá força àqueles que lutaram para se tornarem conformados à imagem
de Cristo, para que, por mais difícil que seja essa luta, nada é mais poderoso do que a
graça de Deus.

Seus testemunhos asseguram àqueles que foram vitimados pelos pecados dos outros,
que nenhuma falha do homem precisa ser final com Deus, se nos rendermos à Sua
graça.
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