
DIA 138 

Leia I Samuel 22.1 até 23.29 

 

ESTUDO DE HOJE: I SAMUEL 22.11-13 

 

       Saul suspeitava de uma conspiração entre Jônatas, Davi e os sacerdotes. Sua 

suspeita veio do relato de Doegue, que viu Davi falando com Aimeleque, o sumo 

sacerdote e recebendo comida e uma arma dele (I Sm 22.9,10). Mas, as acusações de 

Saul excediam os relatos do testemunho de Doegue. Ele acusou Aimeleque: “Por que 

conspirastes contra mim, tu e o filho de José?”. A paranoia de Saul tornou-o muito 

imaginativo.  

     Por fim, Saul exigiu que Aimeleque, os outros sacerdotes, suas famílias e todos os 

seus rebanhos fossem destruídos. Pense em uma reação exagerada. “Porém os criados 

do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do 

SENHOR” (1 Sm 22.17). Os homens de Saul ainda temiam Deus, mas Saul, não; e 

descobriu que Doegue também não. 

     Nossas tentativas de manter conosco o que temos pode levar-nos a extremos 

também. Podemos justificar nossas gordas economias imaginando situações de 

infortúnios súbitos. Podemos evitar nossos vizinhos por medo de que eles comecem a 

fazer-nos perder tempo. Ou podemos evitar a reconciliação mesmo após uma 

discussão por causa da energia que seria gasta com isso.  

     Quando buscamos o controle assim, abandonamos a confiança em Deus quanto ao 

futuro. Tememos menos o Senhor do que perder o que temos. Isso não é um bom 

julgamento. É tolice. 

 

Leia João 10.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 10.6-16 

 

    Após os conflitos entre Jesus e os judeus, João 10 abre o caminho para as 

expressões de Cristo de carinho e proteção. 

     À noite, costumava-se juntar as ovelhas no curral. Os currais eram cavernas, celeiros 

ou lugares abertos cercados de pedras ou galhos. O pastor, geralmente, dormia na 

porta para proteger as ovelhas; assim, ele funcionava como um portão, permitindo que 

as ovelhas entrassem e protegendo-as de ladrões, do clima ou de animais selvagens. 

     Algumas pessoas não aceitam que Jesus é o portão, o único acesso ao curral de 

Deus. Mas, isso também significa que Ele é o nosso único protetor. Não precisamos 

confiar em mais ninguém para guardar outro portão, um empregado não seria tão 

comprometido com o povo de Deus como Jesus. 



     Jesus é também o bom Pastor que cuida e protege o seu rebanho. Ele é a porta 

para a comunhão do povo de Deus. Cristo fornece segurança e proteção de ladrões, 

do clima e de animais selvagens que ameaçam ferir o povo do Senhor. Podemos 

descansar seguros no poder de Deus. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Peça a Deus que Ele torne seus ídolos visíveis a você hoje. Adore o Senhor, você foi 

criado à sua imagem. 

Leia Salmos 115.1-18 

Leia Provérbios 15.18,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


