
DIA 136 

Leia I Samuel 18.5 até 19.24 

 

ESTUDO DE HOJE: I SAMUEL 18.8 

 

       Davi ajudou Saul e o povo de Israel grandemente. Mas, a admiração pessoal de 

Saul por Davi transformou-se em inveja, quando o povo começou a aplaudir as suas 

façanhas. O rei viu Davi tornando-se uma ameaça para o seu trono. “Que lhe falta, 

senão só o reino?”. 

     Saul tinha bons motivos para preocupar-se. Samuel já lhe havia dito: “O SENHOR 

tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que 

tu” (I Sm 15.28). Mas, Saul recuava-se a largar mão de seu poder. 

     Quando Deus dá-nos a responsabilidade de servi-lo, às vezes ela vem com um nível 

de autoridade também. Mas, quando chega a hora de abandonar essa autoridade, 

fazê-lo pode tornar-se difícil. Mesmo quando fomos fiéis em nossas responsabilidades, 

estamos acostumados aos privilégios de nossa autoridade. E, talvez, tenhamos medo 

de tornar-nos menos importantes ou valiosos. 

     Mesmo assim, devemos honrar os planos de Deus. É Ele quem lhes dá sequência, 

não nós. Fazer parte da obra do Senhor é uma bênção. Mas, quando é tempo de 

passá-la a outra pessoa, isso também faz parte do plano do Senhor. Dar a nossa 

autoridade a alguém é outra maneira de servir ao Pai e à Sua missão. 

 

Leia João 8.31-59 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 8.58,59 

 

    Quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente e ordenou que ele voltasse ao 

Egito para libertar os hebreus, Moisés perguntou-lhe o Seu nome. E disse Deus a 

Moisés: “Eu Sou o Que Sou [...] este é meu nome eternamente, e este é meu memorial 

de geração em geração” (Êx 3.14, 15). 

     Então, a resposta de Jesus aos judeus –descendentes dos hebreus- provavelmente 

era a afirmação mais clara que Ele fez quanto à Sua identidade, “antes que Abraão 

existisse, eu sou” (Jo 8.58). O Mestre, inegavelmente, proclamou Sua divindade, e os 

judeus sabiam disso (veja Jo 10.33). É por isso que pegaram “em pedras para o 

apedrejarem” (Jo 10.31). 

     A afirmação de Cristo exige uma resposta; não pode ser ignorada. Tudo depende da 

identidade de Jesus. Se o Evangelho de João não for confiável como história, então a 

credibilidade da Bíblia está em questão. Mas, se for verdade, e Jesus, realmente, alegou 



ser Deus, então devemos escolher acreditar em tudo que Ele falou ou ficarmos 

satisfeitos por Ele ter morrido. 

     Os líderes judeus tentaram matar o Mestre por Ele alegar ser Deus. Mas, “Jesus 

dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, 

verdadeiramente, sereis meus discípulos” (Jo 8.31) 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore por seu trabalho hoje. Peça a Deus um coração generoso e justo. 

Leia Salmos 112.1-10 

Leia Provérbios 15.12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


