
DIA 116 

Leia Juízes 6.1-40 

 

ESTUDO DE HOJE: JUÍZES 6.13,14 

 

       Assim como Moisés, a resposta de Gideão ao chamado de Deus era cheia de 

dúvidas e desencorajamento. Ele viu tudo que estava acontecendo à sua volta e 

perguntou-se: “Onde está Deus?”. Porém, suas próprias dúvidas cegaram-no para a 

presença de Deus. 

     Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão este apenas se referia a Ele como 

“senhor” (Jz 6.13). Após trocar algumas palavras, Gideão resistiu às instruções do anjo, 

mas mudou seu título para “Senhor” (Jz 6.15). As dúvidas de Gideão eram fortes e ele 

ainda resistia; mas, por fim, não mais fora capaz de negar: “Ah! Senhor JEOVÁ”, 

respondeu ele com medo e tremor (Jz 6.22). 

     Assim como Gideão, olhamos à nossa volta e perguntamos: “Onde está Deus?”. E 

também como Gideão, costumamos duvidar de que o Deus invisível esteja presente na 

opressão e injustiça que são visíveis para nós. Infelizmente, como Gideão, também 

podemos resistir à presença de Deus bem à nossa frente – até mesmo quando Ele está 

chamando-nos para agir. Podemos listar as nossas fraquezas e evitar o seguinte 

comando de Deus: “Vai nesta tua força”. 

     Deus está trabalhando no mundo por intermédio do Seu povo. Ele usou Gideão 

para cumprir os Seus propósitos para Israel. Temos a oportunidade de responder ao 

chamado de Deus e de trazer Sua presença ao mundo ao servir e amar o próximo. 

 

Leia Lucas 22.54 até 23.12 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 22.55-62 

 

     O caráter de Pedro seria transformado nas próximas horas. Não muito depois de 

prometer sofrer e morrer com Jesus, ele negou ter quaisquer laços com Ele.  Lágrimas 

amargas de angústia logo surgiram, e ele fugiu na noite escura, a qual nunca 

conhecera, envergonhado de quem era. Apesar de tudo isso, Pedro estava tornando-se 

o tipo de pessoa que Cristo usaria para edificar a Sua Igreja. 

    Por que Pedro teve de enfrentar tal agonia e remorso? Talvez ele precisasse ver a 

própria convicção e ambição dissolverem-se. Talvez ele tenha se comprometido com a 

sua ideia de Jesus, o Messias, e precisasse a verdadeira identidade de Jesus, o homem 

de dores. Seja qual for o caso, isso não permaneceria imutável. 



     Às vezes, nós também devemos enfrentar noites profundas e preocupações 

obscuras para tornarmo-nos pessoas que Deus pode moldar e usar para a Sua obra. 

Talvez nosso orgulho e nossas ideias estejam impedindo-nos de ser úteis para Deus. 

     Mas, como Pedro, se falharmos com Cristo, devemos lembrar que Deus pode usar 

aqueles que reconhecem seus erros. Desta experiência, cresceu o caráter e a sabedoria 

de Pedro, que o ajudariam mais tarde, quando Cristo confiou a ele a liderança de Sua 

Igreja. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Descanse na certeza de que o grande Deus e Criador do Universo importa-se com Seu 

povo e fala àqueles cujo coração é manso. 

Leia Salmos 95.1 até 96.13 

Leia Provérbios 14.5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito do que 

leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


