
DIA 135 

Leia I Samuel 17.1 até 18.4 

 

ESTUDO DE HOJE: I SAMUEL 17.34-37 

 

       Onde a maioria dos soldados viu um gigante, Davi enxergou um mortal desafiando 

Deus. Davi sabia que não estaria sozinho quando enfrentasse Golias, o Senhor lutaria 

ao seu lado. Ele viu a situação do ponto de vista de Deus. 

     Davi era um jovem pastor. No dia anterior, ele estava protegendo as ovelhas de seu 

pai de animais selvagens. Era um trabalho pequeno e sem gratidão, sem honra, mas 

Davi foi fiel. Com o futuro garantido pela unção de Samuel, Davi poderia acabar 

ficando complacente, mas permaneceu diligente. No processo, ele afiou suas 

habilidades e tornou-se um atirador profissional. 

     Davi também afiou sua confiança em Deus, e ela deu-lhe a coragem necessária para 

enfrentar o gigante. 

      Geralmente, o trabalho rotineiro parece insignificante. Mas, como Davi, devemos 

lembrar de que de que nada é pequeno demais que Deus não possa usar, e de que 

nada é grande demais para que Deus não conseguir vencer. A perseverança 

desenvolve o tipo de caráter, habilidades ou hábitos que o Senhor pode usar. Trabalhe 

duro nas rotinas da vida. Mesmo que você nunca enfrente um gigante, irá tornar-se a 

pessoa que o Pai criou para si. 

 

Leia João 8.21-30 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 8.25,28 

 

    Mais que os outros Evangelhos, João mostra o conflito recorrente entre Jesus e o 

povo judeu. O povo continuava perguntando, “Quem és tu?”, e Jesus respondia, “Isso 

mesmo que já desde o princípio vos disse”. As conversas do Mestre com o povo 

pareciam reciclar-se. 

     Se você encontra-se dando voltas e voltas com Deus, reserve um tempo para 

examinar sinceramente o que o Senhor está dizendo a você. Se não faz sentido, 

descubra o que mais teria de mudar para compreender a mensagem de Deus. Você 

está resistindo a essas mudanças? Para o povo judeu, a mensagem de Jesus exigia uma 

releitura de suas expectativas quanto ao Messias. 

     Como você considera as palavras de Deus para si, olhe para a cruz do sofrimento de 

Jesus. Lembre-se do que Ele fez para alcançar você. Que papel o Senhor está pedindo 

para você cumprir a fim de ganhar outras pessoas? 

 



ORANDO OS SALMOS 

 

Ore com outro cristão hoje e considere os maravilhosos feitos do Senhor. 

Leia Salmos 111.1-10 

Leia Provérbios 15.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


