
DIA 133 

Leia I Samuel 14.1-52 

 

ESTUDO DE HOJE: I SAMUEL 14.1 
 

          A fé e ação de Jônatas contrastam drasticamente com a indecisão de Saul. 

Jônatas toma ação, acompanhado de outro soldado, mas Saul espera, cercado de 

600 homens. Jônatas cuidadosamente planeja sua estratégia e antecipa o 

envolvimento de Deus, mas Saul questiona o Senhor e hesita mesmo quando os 

filisteus espalham-se. Jônatas consulta o homem que levava as armas, mas Saul 

ameaça seus homens com um juramento. Jônatas espera por um sinal do Senhor, 

mas Saul faz um altar apenas como consideração tardia. Jônatas mantém Deus em 

sua mente e age com confiança, mas Saul esquece-se de Deus e fica cheio de 

dúvidas. Quando vivemos pela fé – crendo em um bom Deus podemos seguir a Sua 

liderança com confiança e esperar por Sua orientação, com certeza. Quando 

mantemos continuamente o poder do Altíssimo à nossa frente, podemos 

corajosamente avançar na vida. 

     Se a sua vida está repleta de hesitação e indecisão, que passos de fé você pode 

dar para expressar sua confiança em Deus? Quando o fizer, fique atento à liderança 

do Senhor e esteja pronto para continuar ou mudar de curso como for necessário. 

Aproveite a liberdade de confiar e obedecer. 
 

Leia João 7.30-53 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
POR QUE JESUS FOI IMCOMPREENDIDO? 

     Em todo o Evangelho de João, as pessoas entendiam mal Jesus (ver Jo 3.4; 4.11; 

7.35; 11.12). Os ouvintes do Mestre dividiam-se quanto à questão da identidade dele. 

Quando percebiam o que Ele realmente queria dizer, alguns desejavam prendê-lo, 

enquanto outros, tornar-se Seus seguidores (Jo 7.43,44). Só posteriormente, quando os 

discípulos de Jesus receberam o Espírito, eles realmente entenderam Sua importância 

(Jo 16.12,13). 

     O mundo ainda vive em trevas, e não pode compreender as realidades da vida ou 

de Deus (Jo 1.5). A revelação divina é inacessível à humanidade. Na verdade, quando a 

luz do Pai penetra a escuridão, expondo a feiura da vida do mundo, muitas pessoas 

escondem-se na mais profunda escuridão, porque preferem esta à luz (Jo 3.19,20). 

Somente o poder transformador do Espírito do Senhor pode fornecer esse tipo de 

entendimento. Apenas pelo Seu Espírito, os filhos de Deus podem enxergar 

claramente. 



 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 7.38,39 

 

     Jesus usou o termo “água viva” para referir-se à vida eterna quando estava falando 

com a mulher samaritana (Jo 4.10). Aqui, Ele usa o termo entre o povo judeu para 

referir-se ao Espírito Santo. Os dois significados trabalham juntos: o Espírito Santo dá a 

vida eterna (Jo 6.63). 

     O convite de Jesus, “venha a mim e beba” (Jo 7.37), referia-se à bênção do dom da 

vida que Deus promete derramar sobre o Seu povo: “Porque derramarei água sobre o 

sedento e rios, sobre a terra seca; derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e 

a minha bênção, sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva, como salgueiros 

junto aos ribeiros das águas” (Is 44.3,4). 

     Muitas pessoas acham que as exigências de Deus são cansativas, não um dom de 

vida. Então por que o Pai faz essas promessas? Anteriormente, Jesus explicou: “O 

Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu vos disse são 

espírito e vida” (Jo 6.63). Todos os nossos esforços cansam-nos porque eles nada 

realizam. Em vez disso, devemos viver pelo Espírito. Isso significa que, em vez de seguir 

regras, estamos seguindo ao Senhor. Não estamos vivendo de acordo com os 

princípios, mas segundo uma Pessoa – Jesus, que é Vida. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore pelos cristãos em todo o mundo que estão combatendo o reino das trevas. Peça a 

Deus que ouça as orações deles e que os livre por meio de Seu amor infalível. 

Leia Salmos 109.1-31 

 

Leia Provérbios 15.5-7 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 


