
DIA 140 

Leia I Samuel 26.1 até 28.25 

 

ESTUDO DE HOJE: I SAMUEL 26.5-9 
 

          Por que Davi recusou-se a matar Saul? Essa não foi a primeira vez em que isso 

aconteceu a Davi. Outras pessoas poderiam ter concluído que Deus estava deixando 

clara a sua vontade.  

     Abisai estava apenas tentando proteger Davi, mas este recusava-se a matar Saul, 

porque respeitava a autoridade e posição como rei ungido de Deus. O Senhor havia 

colocado Saul no poder e não o havia removido ainda. Davi estava determinado a 

seguir o Altíssimo, e isso significava recusar a assassinar o rei, mesmo quando teve as 

oportunidades perfeitas. Davi confiou no tempo de Deus. 

     Nossas mais fortes decisões morais são aquelas que fazemos “antes” de surgir 

uma situação tentadora. Quem você seria em uma situação assim? – Davi ou os seus 

homens? Para ser como Davi e seguir Deus, devemos perceber que não devemos 

agir de forma errada para fazer justiça. Não podemos agir erroneamente, mesmo que 

isso traga o resultado certo. Precisamos realizar a obra de Deus à maneira do Senhor. 

Isso significa confiar no tempo do Pai, mesmo que demore um pouco. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
O QUE HAVIA DE ERRADO COM SAUL TER INVOCADO SAMUEL DOS MORTOS 

PARA CONSULTÁ-LO? 

     O Antigo Testamento proíbe a prática do ocultismo, incluindo a tentativa de 

contatar os mortos (Dt 18.9-12). As pessoas costumavam entrar em contato com os 

mortos para buscar orientações na frente do futuro. Consultá-los tratava-se de uma 

ofensa capital (Lv 20.6,27). Em vez disso, o povo de Deus deveria buscar direção nele. 

     Deus enterrou Moisés em uma tumba sem marcação (Dt 34.6), pois não queria que 

os israelitas tornassem o líder um santuário, oferecessem ofertas para seu espírito, 

adorasse-o ou tentasse consultar seu espírito. 

     O Antigo Testamento deixa claro que os mortos não podem ser contatados (Jó 

14.10-12). O pecado cometido por Saul de consultar um médium, por exemplo, foi tão 

grave que o escritor de Crônicas destacou esse erro ao discorrer sobre a queda de Saul 

(ver. I Cr 10.13,14). Não há qualquer justificativa para buscar-se direção de mortos 

quando se tem o Deus vivo e Sua Palavra para servir de norte (II Tm 3.15-17; Hb 

4.12,13). 

 

Leia João 11.1-53 

 



ESTUDO DE HOJE: JOÃO 11.5,6 

 

     Quando seu irmão ficou muito doente, Maria e Marta procuraram Jesus para pedir 

ajuda. O Mestre amava essa família e costumava ficar com ela. Esses irmãos 

acreditavam em Sua capacidade para ajudar, porque haviam presenciado Seus 

milagres. Jesus sabia da dor deles, mas não respondeu imediatamente; seu atraso tinha 

um propósito específico. 

     Se Jesus estivesse com Lázaro durante os momentos finais da doença, Ele o teria 

curado em vez de deixá-lo morre. Mas, Lázaro morreu para que o poder de Cristo 

sobre a morte fosse demonstrado a Seus discípulos e a outras pessoas. 

     Nós também conhecemos os milagres de Deus, tanto nas Escrituras como em 

nossas vidas transformadas. Quando precisamos de ajuda extraordinária, Jesus oferece 

recursos extraordinários. Devemos rapidamente procurá-lo para obter assistência. Mas, 

quando o fizermos, devemos deixar que Deus trabalhe de acordo com o Seu tempo. 

     Quando esperamos pelo tempo de Deus, podemos pensar que Ele não está 

respondendo ou que não o está fazendo como queríamos. Mas, Ele suprirá todas as 

nossas necessidades de acordo com Sua agenda e propósitos perfeitos (Fp 4.19). O 

tempo de Deus pode cansar a nossa paciência, mas ele usará nossa vida (e morte) para 

cumprir coisas ainda maiores para a Sua glória.  

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore pelas nações e por todos os povos. Que todos adorem o Senhor. 

Leia Salmos 117.1,2 

 

Leia Provérbios 15.22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 


