
DIA 132 

Leia I Samuel 12.1 até 13.23 

 

ESTUDO DE HOJE: I SAMUEL 13.9-12 

 

       Quando Saul sentiu que o tempo estava acabando, ficou impaciente com Deus; em 

vez de esperar por Samuel, ele ofereceu o sacrifício. Isso era contra as leis do Senhor 

(Dt 12.5-14) e contra as instruções específicas de Samuel (I Sm 10.8). Sob pressão da 

chegada iminente dos filisteus, Saul agiu por conta própria e desobedeceu a Deus. 

     Saul pensou que tudo de que precisava era o ritual de sacrifício. Do que ele carecia, 

no entanto, era fé. Saul substituiu um ritual pela verdadeira fé em Deus. Sem fé, o rito 

era apenas uma casca vazia. 

     Deus, geralmente, utiliza o tempo para testar nossa obediência e fidelidade. Como 

Saul, nossa fé é revelada quando somos forçados a esperar no Pai. Quando vemos os 

recursos esgotando-se e os perigos aproximando-se , confiar no Senhor é uma 

perspectiva assustadora. É tentador tomar uma ação por conta própria. 

     Não permita que a impaciência torne-se desobediência. Quando você confia em 

Deus e é paciente, é capaz de vê-lo agir. Isso fortalece a sua fé. Quando você sabe o 

que o Senhor quer, siga a Sua vontade, mesmo que essa signifique esperar. Quando o 

Pai cumpre a Sua promessa, você tem uma história para contar e fé para demonstrar. 

 

Leia João 7.1-29 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 7.19-24 

 

    Os fariseus passavam seus dias cumprindo meticulosamente as regras comas quais 

cercaram as leis de Deus. Eles criaram camada sobre camada para evitar até mesmo o 

pecado acidental. Entretanto, essas boas intenções deram errado: eles tornaram suas 

próprias regras mais importantes do que a Lei de Deus. 

     Agora, tudo havia chegado tão longe, que estavam procurando uma forma de 

justificar a morte de Cristo. Por Jesus declarar-se ser Deus, queriam acusa-lo de 

blasfêmia; esse era o seu álibi. Eles estavam pouco preocupados com o santo caráter 

do Senhor. 

     Podemos passar nossa vida fazendo listas de coisas a evitar e afazeres quanto à 

Palavra de Deus, mas viveremos melhor focando a beleza de Deus. Se ficarmos longe, 

bem distante da tentação, teremos certeza de que não cairemos do pecado; mas ficar 

o mais próximo de Deus possível é a melhor opção. 



     Se estivermos sempre nos esquivando do pecado, focaremos nos pecados dos 

quais fugimos. Mas, se focarmos em Deus, poderemos ver aonde estamos indo. 

Fazemos isso “olhando para Jesus, autor e consumador da fé” (Hb 12.2). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Expresse a Deus sua confiança nele, antes de fazer-lhe seus pedidos. 

Leia Salmos 108.1-13 

Leia Provérbios 15.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


