
DIA 141 

Leia I Samuel 29.1 até 31.13 

 

ESTUDO DE HOJE: I SAMUEL 30.6-8 

 

       Enfrentando a tragédia de perder a família, os soldados de Davi começaram a 

voltar-se contra ele e até falaram em matá-lo. Em vez de planejar um resgate, eles 

procuravam por alguém para culpar. Mas, Davi consultava Deus e pedia Sua 

orientação. Davi procurava por uma solução, em vez de um bode expiatório. 

     Ao enfrentar problemas, procurar por alguém para culpar ou criticar, geralmente, é 

inútil e improdutivo. Em lugar disso, pense em como você pode ajudar a encontrar 

uma solução e procure a orientação de Deus. Manter o Senhor diante de nossa mente 

ajuda-nos a colocar nossa vida e dificuldades em perspectiva. 

 

Leia João 11.54 até 12.19 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 12.4-6 

 

    Judas usou uma frase santa para esconder suas verdadeiras motivações, mas Jesus 

sabia o que estava em seu coração. Judas frequentemente roubava das economias dos 

discípulos, e o Mestre, provavelmente, sabia o que ele estava fazendo (Jo 2.24.25; 6.64); 

no entanto, Jesus nunca fez ou disse algo a respeito. 

     A vida de Judas tornou-se uma mentira, e o diabo tinha cada vez mais controle 

sobre ele (Jo 13.27). Judas passou anos com Jesus como um discípulo próximo. Mesmo 

assim, os ensinamentos e milagres de Cristo não penetraram o coração dele ou 

fizeram-no converter-se de suas mentiras. Satanás é o pai da mentira, e um estilo de 

vida hipócrita abre portas para a sua influência. Quando escolhemos o caminho do 

pecado, Deus pode não fazer nada imediatamente para impedir-nos, mas isso não 

significa que Ele aprove nossas ações. 

     O relacionamento de Judas com Jesus é um aviso para nós. Podemos passar anos 

lendo a Palavra de Deus, mas devemos abrir o coração para ela. É preciso examinar a 

nós mesmos enquanto Deus brilha a Sua luz sobre ela: Deus conhece-nos melhor que 

nós mesmos (SI 139). Ao ouvi-lo, podemos compreender quem somos e também o 

que é importante, assim como Jesus mostrou a Judas. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Deixe seus temores com o Senhor, que é com você. Se está sentindo-se angustiado, 

que isso leve-o a orar. 



Leia Salmos 118.1-18 

Leia Provérbios 15.24-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


