
DIA 130 

Leia I Samuel 8.1 até 9.27 

 

ESTUDO DE HOJE: I SAMUEL 9.21 

 

       Certamente, se alguém tinha motivos para ter confiança, era Saul. Seu pai era rico e 

influente, e o próprio Saul tinha uma estatura de comando; com essas medidas, ele 

estava destinado a ser um grande rei. Mesmo assim, Saul declarava que sua família era 

a “menor das tribos” de Benjamim. “Por que, pois, me falas com semelhantes 

palavras?” 

     Saul repetidamente lutou com seu complexo de inferioridade e insegurança. 

Durante o seu reino, ele foi obcecado por seus medos e com sua imagem. Tudo que 

fez e disse era egoísta, porque estava preocupado em administrá-los. 

     Embora Deus tenha chamado Saul, e este tivesse uma missão de vida, Saul lutou 

constantemente com o ciúme, insegurança, arrogância, impulsividade e engano. Ele 

falhou em perceber que o Senhor não mede o homem pelas riquezas, influência ou 

aparência, mas pelo coração (I Sm 16.7). Ele não acreditava que Deus “levanta o pobre 

do pó” e em que o faz “assentar entre os príncipes” (I Sm 2.8). Saul reconheceu a 

própria pobreza, mas recusou-se a descansar na graça de Deus, então constantemente 

tentava provar o seu valor. 

     Como você está tentando provar o seu valor? Quais conceitos está usando? Como 

pode descansar na graça de Deus? 

 

Leia João 6.22-42 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 6.41,42 

 

    Algumas pessoas murmuraram em discordância porque o que sabiam sobre Jesus 

parecia contradizer-se com sua afirmação de divindade. Ele era um carpinteiro de 

Nazaré. Como podia ser o Filho de Deus? As pessoas recusavam-se a acreditar que 

Jesus era o Filho divino de Deus porque conheciam Seu “pai e mãe”. Elas criam 

somente no que sabiam, e rejeitavam o que não podiam compreender. 

     Esse é o impulso natural, e nós temos a mesma atitude hoje em dia. Começamos 

com o que sabemos e acreditamos apenas no que podemos compreender. Há muitos 

aspectos na Bíblia que pensamos ser uma coisa ou outra, mas devemos considerar a 

possibilidade de que tenhamos apenas um panorama parcial. Só porque não somos 

capazes de compreender algo não significa que devemos automaticamente rejeitá-lo 

como uma inverdade. Em vez disso, devemos submeter nossa mente à autoridade de 

Deus. Quando colocamos nossa fé no que Jesus diz, mais daquilo que Ele ensinou e 



realizou começa a fazer sentido. O Mestre disse o mesmo: “Com a medida com que 

medirdes vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada” (Mc 4.24). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Agradeça a Deus por tirar-nos dos pecados que amamos, bem como da dor que eles 

causam. 

Leia Salmos 106.32-48 

Leia Provérbios 14.34,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


