
DIA 139 

Leia I Samuel 24.1 até 25.44 

 

ESTUDO DE HOJE: I SAMUEL 24.4-7; 25.12,13 

 

       Independente de respeitar Saul ou não, Davi ainda respeitava Deus, que tornou 

Saul rei. No entanto, Davi era vulnerável ao ponto de vista de seus homens; eles 

fizeram um argumento convincente. Certamente, Deus havia planejado isso! Mas, a 

consequência de Davi e seu autocontrole ganharam o dia. Davi sabia que um dia seria 

rei, então escolheu confiar em Deus para agir no tempo certo. 

      Davi, no entanto, não é um exemplo perfeito. Logo depois, ele estava disposto a 

vingar-se e a matar Nabal. Se nos simpatizarmos com Nabal, é porque nossos 

costumem são diferentes hoje em dia, Na época, a hospitalidade comum exigia que 

viajantes – em qualquer número – fossem alimentados. Nabal era muito rico e podia 

facilmente cumprir o pedido de Davi. Este não estava pedindo esmola; os homens e 

rebanhos de Nabal haviam prosperado, em parte, porque Davi e seus homens os havia 

protegido. 

     Com frequência, talvez acreditemos ter razão em exigirmos nossos direitos. 

Podemos sentir-nos enganados e prejudicados ou encarregados do que Deus 

prometeu. Mas, esperar pelo tempo do Senhor demonstra grande fé e temor no 

Altíssimo. Confiar em que Deus cumprirá o Seu plano no Seu tempo, geralmente, é 

melhor do que agir por conta própria, mesmo que demore. 

 

Leia João 10.22-42 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 10.33-36 

 

    Em Levíticos 24.16, consta que “aquele que blasfemar o nome do SENHOR 

certamente morrerá”. Os líderes judeus tentaram aplicar essa diretriz, mas Jesus 

questionou-os, citando o Salmo 82.6, em que Deus chama os líderes israelitas e juízes 

de deuses. Se Deus chamou os líderes israelitas e juízes de deuses porque eram 

agentes da revelação e vontade do Pai, como poderia ser blasfêmia Jesus chamar-se 

de Filho de Deus? 

     Assim como os líderes judeus, devemos cuidadosamente levar em consideração 

tudo o que Deus disse por meio de Sua Palavra. É importante que atentemos a tudo o 

que o Senhor disse. Ler toda a Bíblia é uma ótima maneira de fazer isso. Há muitas 

passagens valiosas nas Escrituras, Deus falará com você de lugares que nunca esperou.  

 

ORANDO OS SALMOS 



 

Comece sua oração com este Salmo e continue-a a cada tomada de fôlego. Lembre-se  

de que Deus ouve você.  

Leia Salmos 116.1-19 

Leia Provérbios 15.20,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


