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Ande Dignamente

Levítico 26:12 – “‘Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo.” Deus nos
criou para que Ele pudesse caminhar conosco e entre nós. Esta é uma promessa que podemos
saber de verdade, que Deus trilha o caminho conosco. 

Durante 2013, o tema comum a ser usado pelo Ministério Feminino ao redor do mundo será
“Ande Dignamente”. 

Esta série de doze estudos bíblicos ajudam-nos a explorar  Deus através de títulos como: “A
caminhada de fé”. “Levante-se e ande”, “Um andar peregrino” e outros títulos que nos auxiliam a
entender a palavra de Deus. 

Os estudos seguem um padrão simples que podem ser usados em qualquer circunstância. Eles são
designados a serem flexíveis, para que você possa acrescentar material que é relevante onde você
está.

Cada estudo inclui quatro seções que podem ser exploradas com o seu grupo. 

O que a Bíblia diz – O que o texto realmente quer dizer? É importante que você leia
a Bíblia com cuidado e deixe-a falar e orientar o conteúdo do seu estudo.

Nossas vidas hoje —  Considere questões tais como: 
• O que a leitura bíblica nos diz sobre nossas vidas?
• Destaca qualquer problema em nossa sociedade? 
• Como desafia a forma como vivemos as nossas vidas?

Questões para discussão — dependendo da onde você está utilizando os estudos,
talvez você queira selecionar um ou dois que sejam mais adequados para você, ou pedir
para diferentes grupos discutirem outros aspectos e, possivelmente, se tiver tempo, que
compartilhem o que foi falado..

Um passo adiante — essa parte é designada para lhe dar algo para você levar consigo
e fazer até o próximo encontro. Se for apropriado, você poderia compartilhar como os
membros realizaram seu “passo adiante” quando se encontrarem novamente. .

Ao andar dignamente durante 2013, oramos para que Deus Se torne evidente ao estudarem a Sua
Palavra e compartilharem juntas. 
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Estudo Bíblico 1

A caminhada de fé

Leitura Bíblica – Colossenses 1:3-12

“...não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios

do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedo-

ria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de

maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutifi-

cando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus”

(Colossenses 1: 9, 10).

Nossas vidas

Um dos nossos filhos demorou para começar a caminhar. Ela gostava tanto de engatinhar e subir
nas coisas que não ousava dar os primeiros passos. Começamos a nos preocupar. O que tinha de
errado com a nossa preciosa menina? Será que ela nunca se desenvolveria? 

Então, um dia aconteceu! Como novos pais estávamos emocionados. Pudemos vê-la caminhar e
ficamos o dia inteiro olhando!  Cada passo era uma celebração e assim que ela deu o primeiro,
nunca mais olhou para trás. Um passo levou ao outro.

Quando você aprendeu a andar? Parece uma pergunta boba. Mas pense a respeito. Quando você
aprendeu a dar aqueles primeiros passos? E por que foi tão importante? Foi importante para o seu
crescimento e desenvolvimento, ajudando a prosseguir para novas experiências. 

O que a Bíblia diz

Paulo fala à comunidade de Colossos que a sua oração mais profunda é que eles conseguissem
“caminhar”.  Mas ele não quis dizer simplesmente o ato de colocar um pé na frente do outro. Não,
ele quis dizer muito mais. “Caminhar” é a palavra que Paulo usa para descrever o percurso inteiro
da nossa vida diária. Ele está falando da maneira como vivemos as nossas vidas. Ele quer que
andemos dignamente, que vivamos dignamente e que nos comportemos dignamente. 

Sua oração também pode ser a nossa. Podemos orar para que todos os lugares em que os nossos
pés nos levarem sejam terra santa, pois estamos vivendo de forma digna dAquele que caminhou
antes de nós e nos deu a “esperança que lhes está reservada nos céus”.
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Questões para discussão

Leia Colossenses 1:3-12.

1. Quais as duas coisas que Paulo e Timóteo haviam ouvido a respeito dos colossenses (v 4)?

2. Nos versículos 5 e 6 o que os colossenses ouviram e de quem ouviram?

3. O versículo 9 diz “Por essa razão...não deixamos de orar por vocês”. Essa oração deveria ser
real para todos os que têm verdadeiramente ouvido a verdade do Evangelho e estão
buscando dar fruto e crescer. Nesse versículo, Paulo quer que eles estejam cheios com o
quê?

4. Os versículos 9 e 10 dizem que o conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e
entendimento espiritual serão dados a nós “para que...”. Complete a frase.

5. Paulo continua a nos dizer o que significa “viver de maneira digna do Senhor”. No versículo
10, como ele descreve o resultado de um andar digno? Como você quer que Deus lhe ajude
a alcançar os seguintes aspectos de um caminhar digno:

• Agradá-Lo em tudo
• Frutificar em toda boa obra 
• Crescer no conhecimento de Deus 

6. Os versículos 11 e 12 falam de como seremos capacitados para andar dignamente.  O que
isso nos diz?

Um passo adiante

Desenhe em volta do seu pé num pedaço de papel. Guarde a folha com você durante o próximo
mês e use-a como lembrete para orar esta oração para si todos os dias – “Senhor, que eu possa
caminhar de uma forma que Lhe honre e agrade, frutificando em toda boa obra e crescendo no
Seu conhecimento’. 

Commissária Sue Swanson 
– é abençoada por caminhar com membros do Ministério Feminino ao redor do mundo na sua
função de Presidente Mundial do Ministério Feminino.
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Estudo Bíblico 2

Levante-se e ande

Leitura Bíblica – Mateus 9:1-8

“Que é mais fácil dizer: ‘Os seus pecados estão perdoados’, ou:

‘Levante-se e ande’?” (Mateus 9:5).

O que a Bíblia diz

A cura de um homem paralítico aconteceu logo depois de Jesus ter deixado a região dos
gadarenos, pois não era bem-vindo. Ele havia libertado dois homens endemoninhados, mas quando
os demônios expelidos passaram para dentro dos porcos, as pessoas suplicaram que Ele fosse
embora.  A presença de Jesus é um “risco”, e nem sempre se aprecia o fato de que onde Ele está as
coisas estão acontecendo e se encaminhando. Jesus respeitou o desejo das pessoas e continuou o
Seu ministério onde era desejado. 

Neste milagre de cura, Jesus faz duas coisas para o homem paralítico: Ele perdoa os seus pecados e
o faz andar novamente. Isso nos leva a pensar se há uma relação entre o pecado e a doença. Não
devemos concluir que doença física é resultado do pecado, como podemos ver nas palavras de
Jesus em João 9:2,3. Talvez Jesus tenha percebido que nessa situação ambos estavam conectados ou
que o homem tinha mais do que um problema. O peso da culpa pode nos deixar depressivos e
menos receptivos ao processo de cura divina (veja Tiago 5:14-16). Não conhecemos o passado
desse homem, mas Jesus sabia todos os segredos do seu coração. 

A autoridade de Jesus em curar o doente tornou-O muito popular, mas ao perdoar o pecado de
um homem, Ele despertou a fúria dos líderes religiosos que consideravam esse ato uma blasfêmia. É
verdade que apenas Deus pode perdoar os pecados (veja Jeremias 31:34). Nem a educação, nem
uma boa criação, riqueza, higiene, restituição ou religião podem erradicar o pecado. Portanto, ao
oferecer perdão, Jesus está de fato indicando que Ele é mais do que um operador de milagres – Ele
é o Filho de Deus.  

Como seres humanos, saúde física é muito importante para nós, mas a nossa saúde espiritual
também é – o bem-estar da nossa alma. Nos eventos registrados neste capítulo, Jesus Se mostra
curador tanto do corpo quanto da alma, capaz de salvar sem limites. 

Nossas vidas hoje

Quais são as coisas que nos levam a Cristo hoje? Talvez seja a doença física. Às vezes, é a vergonha
ou o estigma relacionado a uma doença, tornando as coisas ainda mais difíceis de suportar.  
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Talvez sejam problemas ou dificuldades na vida que nos levam a buscar a ajuda de Deus. Por trás
do problema visível geralmente existem segredos e dores profundos, desconhecidos por outros,
mas conhecidos por Deus. 

Uma situação difícil, uma crise na vida, podem transformar-se numa grande bênção quando um
encontro com Cristo transforma não apenas o problema, mas também a vida inteira de uma
pessoa.  

Há momentos em que podemos estar “paralisados”, não no sentido físico, mas num sentido geral.
Somos fracos, inativos ou menos ativos do que éramos, mas de alguma forma incapazes de
prosseguirmos e fazermos a obra para a qual Deus nos chamou.  Um trabalho profundo de graça
talvez seja necessário para nos movermos de novo. Deus pode nos libertar daquilo que está nos
barrando, quer seja pecado, sentimentos de culpa, decepções do passado ou temores pelo futuro. 

Questões para discussão

1. Como você vê a interrelação entre o bem-estar físico e espiritual?

2. O homem que saiu caminhando com sua cama, depois de ter se encontrado com Jesus, foi
um grande testemunho às multidões. O que teria acontecido se Jesus tivesse oferecido
perdão sem cura física ou cura física sem perdão? 

3. Nem todos os cristãos são fisicamente sadios e muitos vivem na pobreza. Se isso é uma
realidade na sua vida, como a graça de Deus lhe influencia e como a sua vida pode ser um
testemunho do poder de Deus em você?

Um passo adiante

Esse homem foi levado a Jesus pelos seus amigos, já que não podia ir sozinho. Talvez ele nem
pudesse falar por si mesmo. Às vezes precisamos levar os nossos amigos a Jesus. 

Para considerar:
1. Quem, em sua família ou círculo de amizades, desconhece o Evangelho e quem teria

dificuldade em encontrar Jesus por si mesmo? Há certos grupos étnicos? Certas camadas
sociais da população? Certos grupos de idade? Outros?

2. Como podemos levá-los a Cristo – ou trazer Cristo até eles?

Commissária Eva Marseille 
– seguindo ao Senhor ela tem sido levada ao ministério na Dinamarca, Holanda, República
Democrática do Congo, Congo-Brazzaville e África do Sul.
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Estudo Bíblico 3

O andar de um peregrino

Leitura Bíblica – Salmos 84:1-12

“O Senhor Deus é sol e escudo; o Senhor concede favor e honra;

não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade”

(Salmo 84:11).

O que a Bíblia diz

Este Salmo é o clamor de um peregrino numa viagem – uma viagem especial à casa de Deus onde,
finalmente, poderá estar na Sua presença.

Há várias opiniões acerca de quando este cântico foi composto. Poderia ter sido escrito durante
os dias em que Israel era uma nação em paz com seus vizinhos e multidões de Israelitas podiam
fazer a viagem à cidade santa, Jerusalém, para adorar. 

Ou poderia ter sido escrito durante um tempo de exílio quando o povo Israelita havia sido banido
do seu país, e quando o templo de Jerusalém estava longe do seu alcance. Se esse foi o acaso, então
eram as memórias do passado que mantinham o cantor firme. 

Peregrinações ou viagens de significância espiritual eram muito comuns e uma grande ocasião para
o povo israelita. Famílias estendidas se uniriam, juntariam seus pertences, recolheriam seus
alimentos e viajariam por muitos dias, como um grupo, a Jerusalém. Enquanto viajavam, paravam em
hospedarias, nascentes ou outros lugares para se refrescarem e durante essas paradas, outros
integrantes da família se uniriam a eles para formar uma grande multidão caminhando em direção à
casa do Senhor. (Esse tipo de viagem é mencionada na história de Jesus e sua família indo ao
templo em Jerusalém em Lucas 2:41-44).

A viagem envolveria trabalho em equipe, puxando os cavalos com seus pertences sobre as colinas,
por pântanos e vales, buscando força através da união da sua fé e propósito, e encorajando uns aos
outros cantando passagens das Escrituras ou salmos (como conhecemos). Em todo o tempo
sabendo que Deus era o seu ‘sol e escudo’ e Aquele que não ‘recusa nenhum bem aos que vivem
com integridade’ (versículo 11).

Nossas vidas hoje

Viagens fazem parte das nossas vidas. Podem ser feitas a centenas de quilômetros por hora no céu,
ou de forma mais devagar, a pé, em meio à lama ou sobre rochas para chegar ao destino. 
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Mas um tipo de viagem que todos nós vivenciamos é a jornada em direção ao céu – nosso último
destino com Deus. Como em todas as outras viagens é importante termos suprimentos
adequados, bom apoio e boa companhia. 

O salmista nos lembra que também é importante que:
• Tenhamos um “coração peregrino” (versículo 5), que é outra forma de dizer que

tenhamos um foco claro para as nossas vidas. 

• Nossa viagem traga mudança à nossa volta – “Ao passarem pelo vale de Baca [um lugar
deserto e desolado], fazem dele um lugar de fontes” (versículo 6).

• Reconheçamos nosso necessidade de estar em constante comunhão com Deus –
“Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos Exércitos; escuta-me, ó Deus de Jacó”
(versículo 8).

Questões para discussão

1. Qual é o principal foco ou objetivo das pessoas na sua cidade? O que procuram e que tipo
de viagem estão fazendo? Se os nossos corações são “corações peregrinos”, como a nossa
viagem se difere da deles?

2. Se tivermos que viajar de forma íntegra e santa, como precisamos nos equipar e o que
precisamos deixar? (Veja Hebreus 12)

3. Com base no Salmo 84:6, você consegue pensar em mudanças que ocorreram à sua volta
por causa da sua jornada como cristã?

4. Em três ocasiões o salmista menciona o viajante como sendo “feliz/abençoado” durante a sua
viagem. Por que ele é feliz e como isso se relaciona com a sua vida com Deus?

Um passo adiante

Peregrinos viajavam juntos em direção a Jerusalém. Quem são seus companheiros de jornada e
como estão apoiando uns aos outros na sua caminhada com Deus? 

“E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos
de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia” (Hebreus 10:24-25).

Existe mais alguém que você gostaria que lhe acompanhasse nessa caminhada?

Comissária Astrid Herring 
– sua jornada tem a levado da Nova Zelândia à Russia à Inglaterra e trabalhando com pessoas
nossos países da zona do Sul Pacífico e Leste Asiático do Exército de Salvação.
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Estudo Bíblico 4

Ande dignamente: O caminho de Emaús

Leitura Bíblica – Lucas 24:13-35

Perguntaram-se um ao outro: "Não estava queimando o nosso

coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e

nos expunha as Escrituras?" 

(Lucas 24:32).

O que a Bíblia diz 

Os discípulos passaram três anos com Jesus, observando, ouvindo, viajando com Ele e
compartilhando Sua vida diária. Haviam testemunhado Seus milagres e O tinham ouvido falar.
Acreditavam que Ele havia vindo de Deus e ousaram crer que Ele era o Messias prometido
(versículo 21).

Jesus, então, foi preso, torturado e crucificado – morto e enterrado. Como isso poderia ter
acontecido com Ele? Algumas mulheres vieram com uma história sobre anjos, dizendo que Jesus
estava vivo (versículo 23). Mas como isso poderia ser verdade? Os discípulos haviam esquecido
ou não haviam entendido os repetidos ensinamentos de Jesus e o fato de que Ele seria preso,
escarnecido, chicoteado, crucificado e, no terceiro dia, ressuscitaria (Lucas 18:32,33; Mateus
20:18-19).

Mais tarde naquele dia, dois dos discípulos estavam caminhando de Jerusalém a Emaús. Cheios de
tristeza, atordoados e confusos, não conseguiram perceber quando Jesus Se uniu a eles. Graciosa,
gentil e claramente Ele lhes explicou o Antigo Testamento, ensinamentos que haviam ouvido desde
a infância mas nunca de fato entenderam (v 27).

“Então os olhos deles foram abertos” (v 31): eles reconheceram a presença de Jesus e
entenderam, pela primeira vez, as Escrituras que “conheciam” há tantos anos.

Nossas vidas hoje 

Li um livro recentemente sobre uma família judaica que foi para a Inglaterra para fugir da
perseguição na Rússia. Era uma história fascinante, mas que me entristeceu. Seu conhecimento a
respeito do Antigo Testamento era extenso, mas não reconheciam Jesus como o cumprimento das
promessas e profecias que eram tão familiares a eles.  

Então fui desafiada: Eu já li a Bíblia e ouvi as histórias desde a infância, mas será que eu realmente as
entendo? Eu permito que as verdades da Bíblia se cumpram na minha vida, dia após dia?  Podemos
ser desafiados: somos “tardios para crer” nas promessas que Deus tem feito em Sua palavra?

10



Os discípulos estavam tão envolvidos na sua tristeza e confusão que falharam em reconhecer a
presença de Jesus. Temos a promessa definitiva que Jesus conhecia tão bem – Temos a última
promessa de Jesus, a qual conhecemos tão bem: “E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos
tempos” (Mateus 28:20). Mas será que também também falhamos em reconhecer a Sua presença
nos desafios diários da nossa vida?

Questões para discussão 

1. Existem passagens da Bíblia que você “conhecia”, porém sem compreender seu real
significado e que, então, “tornaram-se reais” num momento de revelação?

2. Escolha duas ou três das passagens a seguir e compartilhe o seu entendimento a respeito do
que significam para a sua vida no mundo de hoje:

• Mateus 5:3-12
• Mateus 5:13-16
• João 14:1-6
• Romanos 8:35-39
• Filipenses 4:8-9
• Salmo 8
• Isaías 9:2-7
• Jeremias 29:11-14

3. O que nos impede de reconhecer a presença de Deus em nosso viver diário?

Um passo adiante 
Jesus está bem vivo no meu coração,
Consola-me, liberta-me em meio a tentação
Jesus, o Rei, meus erros perdoou
Eu sei que vive o Redentor
Jesus ressuscitou! 

Alfred Henry Ackley

Considere cada dia como um caminhada de Emaús. Faça um esforço consciente de reconhecer a
presença de Jesus enquanto você realiza as suas atividades diárias. No final de cada dia, tente
identificar as vezes em que  teve consciência da presença de Cristo. Como Ele tem aberto os Seus
olhos à Sua presença e atividades corriqueiras de sua vida?

Você tem encontrado “estanhos na estrada” que lhe tem ajudado a entender melhor a vontade de
Deus? De que formas?

Major Judith Nkounkou 
– cuja caminhada a tem levado do Reino Unido à República do Congo e á Suíça e inspirado nela um
amor pela África
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Estudo Bíblico 5

Evite uma caminhada inútil 

Leitura Bíblica — Salmo 1

“Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios...” (v 1).

O que a Bíblia diz

O Salmo 1 abre as portas para o Livro dos Salmos com palavras de sabedoria e direção. Era
possivelmente uma composição antiga, mas foi colocado no início para propositalmente dar o tom
para o restante do livro. Ele relembra os leitores de que há apenas duas formas de se viver. As
escolhas são bênção ou maldição: a santidade e a felicidade de uma pessoa que segue a Deus, e o
pecado e a miséria dos ímpios. 

Aqueles que são felizes, ou abençoados, o são porque intencionalmente escolhem seguir no
sentido oposto às pessoas e situações que podem distraí-los do caminho reto. Eles abraçam e
meditam na Lei de Deus, a Torá, dia e noite (v 2). Isso lhes dá prazer. Creem nela e sabem que
mesmo nas dificuldades nada pode se comparar à sua direção.  

Os salmistas geralmente usam a linguagem relacionada às árvores para descrever aqueles que são
obedientes, justos e prósperos - É como árvore “…plantada à beira de águas correntes: Dá fruto
no tempo certo e suas folhas não murcham” (v.3); “As árvores do Senhor são bem regadas, os
cedros do Líbano que ele plantou”  (Salmo 104:16); “Os justos florescerão como a palmeira”
(Salmo 92:12). Essas árvores ou, em outras palavras, pessoas, são “enraizadas e edificadas, firmadas
na fé” (Colossenses 2:7) e, ao crescerem, florescem e dão fruto.

Ao escolhermos não nos comprometermos com o mal, mas enchermos nossa mente e coração
com a verdade da Palavra de Deus, a evidência da nossa caminhada com Cristo será marcada por
uma vida frutífera. E, assim como a árvore não produz frutos ou sombra para si, a vida daqueles
que amam a Lei servem para edificar, nutrir e servir àqueles ao seu redor. 

Não é o caso dos ímpios! Note como as ações no versículo 1 gradualmente mudam – é muito fácil
começar a seguir, imitar e, sem perceber, estar assentado na roda dos zombadores! As tentações
podem ser sutis e levar à cegueira. Podemos ficar presos se não estivermos constantemente
atentos às coisas dentro de nós e à nossa volta que podem nos afastar do caminho. 

Em contraste à exuberância das árvores, os ímpios são descritos como palha que o vento leva
(v.4). Sem vida e substância, a palha não tem lugar definido e não traz benefício a ninguém.
Aparentemente os caminhos dos ímpios podem parecer prósperos, mas, com o tempo, todo o
pecado e  miséria são expostos. 

Nossas vidas hoje

Leis são estabelecidas para trazer ordem, proteção e bem-estar social. A desobediência às leis
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resulta em sofrimento, julgamento e punição. Às vezes a jornada cristã pode parecer como uma
lista do que se pode e não se pode fazer. Os fariseus eram tão legalistas sobre o que era certo e
errado que praticamente perderam todo o sentido da mensagem. Jesus estava no meio deles!  

A direção de Deus, através da Sua palavra, é um sinal do Seu amor para conosco. Ele só quer Se
relacionar conosco e nos guiar através dela ao andarmos com Ele. Ele sabe o que é melhor para
nós, o que nos machuca e nos prejudica. Ele anseia que reflitamos as verdades reveladas nos Seus
ensinamentos.  

Numerosos outros Salmos reconhecem e celebram a Lei e o seu significado.  No Salmo 19 lemos
como a Palavra revigora a alma (v.7), traz luz aos olhos (v.8) e é desejada mais do que o ouro
(v.10).  Os 176 versos do Salmo 119, o mais comprido da Bíblia, expressam o desejo do salmista de
permanecer verdadeiro à Lei do Senhor. 

Pense no que a Bíblia significa para você. Onde você estaria sem ela? Como seria a sua vida se a
Palavra de Deus fosse seu deleite pleno? 

Ore para que o seu relacionamento com a verdade que Deus tem revelado seja de uma busca cada
vez mais incessante, resultando numa comunhão profundamente enraizada Nele e com Ele.

Questões para discussão

1. Pense nas vezes em que você sentiu que sua caminhada perdeu o valor. O que aconteceu?

2. O que pode lhe estar distraindo em perseguir o caminho dos justos? 

3. Por que você acha que o salmista usa a imagem de árvores para descrever o justo?

4. Como você pode evitar seguir o “conselho dos ímpios”? Quem seriam essas pessoas ou
quais seriam essas situações na sua realidade?

5. Como você pode assegurar que a palavra de Deus é o centro da sua vida, da vida da sua
família e igreja? 

6. Baseado nos exemplos do fruto do, em Gálatas 5, e nos dons do Espírito, em 1 Coríntios 12,
você consegue ver o fruto de Deus revelado em sua vida?

Um passo adiante

Certamente conhecemos pessoas que estão caminhando longe da verdade. Na sua busca por
encontrar a felicidade, geralmente se deparam com substâncias viciantes, dinheiro, bens materiais
que não satisfazem e se tornam tão absorvidas em si mesmas que não veem as pessoas ao redor.
Comprometa-se a orar por alguém que você conhece que talvez esteja precisando mudar a
direção da sua vida. Inclua o nome dessa pessoa nos lugares apropriados no Salmo 1. Ore esse
Salmo para a sua vida também. 

Stephanie Parker Chagas 
– sua caminhada a tem levado do Brasil à Inglaterra e vice-versa algumas vezes. Seguindo o
chamado de Deus, ela atualmente mora em Londres, ajudando salvacionistas a darem prioridade ao
seu relacionamento com Deus através da oração e do crescimento espiritual. 
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Estudo Bíblico 6

Andando pelo Espírito

Leitura Bíblica — Gálatas 5:13-26 

“Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito”

(v 5).

O que a Bíblia diz

“Ande dignamente” diz respeito à maneira como conduzimos as nossas vidas. Existem regras para
a conduta cristã, mas esse capítulo também diz respeito à liberdade: “Foi para a liberdade que
Cristo nos libertou” (v. 1). Conhecemos essa liberdade quando vivemos pelo Espírito (v. 25) e
caminhamos pelo Espírito (v. 16).

Paulo era um líder religioso culto, um fariseu que apoiava o legalismo religioso, um escravo da lei.
Quando ele encontrou Jesus, vivenciou algo completamente diferente: uma vida livre em Cristo. Ele
reconhecia que a lei era uma ferramenta útil dada por Deus para guiar os pecadores, mas também
percebia sua limitação. A lei pode nos tornar conscientes dos nossos pecados, mas só podemos ser
justificados e livres do pecado pela graça de Deus (veja Romanos 4:19-24). 

Desde o início existiam leis, mas também provisão, proteção, bênção e salvação.  A essência da lei
encontra-se no grande mandamento de “Amar o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração
e...alma...e entendimento...e força...e o seu próximo como a si mesmo” (Marcos 12:30, 31). O
pecado causa o colapso entre o relacionamento com Deus, e a salvação é a restauração desse
relacionamento. Num bom relacionamento, as leis são uma bênção, não havendo esse bom
relacionamento, elas se tornam um fardo. 

A liberdade sem amor resultará em situações em que as pessoas destruirão umas às outra (vv. 13-
15), portanto as leis são necessárias. Mas a liberdade pelo Espírito produzirá o fruto do Espírito (v.
22)  bem como todas as coisas boas que fluem do amor de Deus. Quando você está cheio do
Espírito, que é amor, a conduta cristã flui do seu interior e lhe enche de alegria. 

Nossas vidas hoje

Regras religiosas às vezes são usadas como um instrumento para controlar as pessoas e fazê-las se
portarem de certa forma. Se as pessoas são coagidas a viver suas vidas conforme os padrões
cristãos, mas de fora para dentro, ao invés de serem libertas de dentro para fora, o cristianismo
pode acabar como mais uma religião morta.  

Para viver a verdadeira vida cristã autêntica, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos ser
transformados a partir do nosso interior para que possamos ser libertos da escravidão da lei e
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livres para servir a Cristo.  Nossa conduta moral de honrar a Deus irá surgir a partir do Espírito
de Deus em nós ao deixarmos que Ele governe todas as nossas ações.

Questões para discussão

1. Existe alguma diferença entre a maneira como nos comportamos quando ninguém nos vê e
quando estamos sendo observados por cristãos ou salvacionistas uniformizados? 

2. Quem são as pessoas mais importantes na sua vida e qual impacto positivo ou negativo elas
têm tido na sua fé e nas suas escolhas?

3. Como você reconhece o Espírito de Deus na vida de outras pessoas?

4. Como você vivencia a direção do Espírito Santo na sua própria vida?

Um passo adiante

Nesta carta, Paulo culpa os cristãos de Gálatas por terem perdido sua liberdade em Cristo e terem
sido persuadidos por alguns judeus a aderirem a certos costumes judaicos que nada tinham a ver
com o evangelho, por exemplo, a circuncisão (vv. 2-12).

Para considerar:

1. Existem aspectos da sua cultura, vida familiar, trabalho ou igreja (Exército de Salvação) que
ameaçam se tornar mais importantes para você do que as demandas do evangelho?

2. Será que às vezes focamos mais no comportamento humano do que em Jesus e no Seu
Espírito?

Commissária Eva Marseille
– seguiir ao Senhor a tem  levado ao ministério na Dinamarca, Holanda, República Democrática do

Congo, Congo - Brazzaville e África do Sul.
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Estudo Bíblico 7

Mesmo no vale da morte

Leitura Bíblica — Salmo 23

“Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, 

não temerei perigo algum, pois tu estás comigo; 

a tua vara e o teu cajado me protegem”  

(v. 4).

O que a Bíblia diz

Como pastor, o salmista Davi sabia como os pastores cuidavam de e protegiam as suas ovelhas.
Eles não apenas as levava a pastos verdes, mas também lhes guardavam e resgatavam do perigo e
levavam as fracas em seus braços. Davi reconta aqui a sua experiência das coisas boas que Deus fez
por ele como seu Pastor. 

Ao descrever Deus como seu Pastor, Davi deduz que Deus só quer coisas boas para ele – assim
como o pastor apenas quer o bem para as suas ovelhas. Deus providencia não apenas alimento e
descanso para o seu povo, mas também refrigério e gozo. Como a vara do pastor ajuda a proteger
as ovelhas dos seus inimigos, a vara de Deus (que está sobre ele) o guarda. 

Portanto, Davi disse “Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo
algum”, o que significa que mesmo que eu tiver no perigo da morte, em meio a dificuldades tão
profundas como um vale, ainda assim, não temerei. 

Nossas vidas hoje

Vivemos e caminhamos no vale do perigo, no vale de doenças fatais que crescem a cada instante.
Os cientistas trabalham muito para tentar inventar remédios e curas, mas assim que descobrem
uma cura, outra doença incurável surge. “Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que,
então, não há sinal de cura para a ferida do meu povo?”, diz o profeta Jeremias (8:22). 

Nós vivemos e caminhamos no vale do perigo, do sequestro, do estupro, do assassinato e de coisas
parecidas. Nós também caminhamos no vale da morte, com ameaças terroristas, e no vale da
religião extremista. No entanto, para um filho de Deus, o mal não precisa ser temido no vale da
morte; a morte não pode nos separar do amor de Deus – ela mata o corpo, mas não pode matar a
alma (veja Romanos 8:35, 36). 

Referindo-se ao sofrimento do mártires do primeiro século, o escritor de Hebreus disse:
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“...apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes,
vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era
digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas” (Hebreus 11:37, 38). 

Hoje a perseguição de cristãos está aumentando. Como cristãos, realmente vivemos no vale da
incerteza da vida e da morte neste mundo. Mas, em todos esses vales, Deus está conduzindo Suas
ovelhas a águas tranqüilas  e nas veredas da justiça; elas não temem perigo algum, pois Ele está
presente e a Sua vara e o Seu cajado as protegem. 

Questões para discussão

1. Assim como foi para Davi, alimentar-se na bondade da provisão de Deus tem sido a sua
experiência de vida?

2. Houve algum momento em que você sentiu que estava caminhando no vale da morte e
experimentou um  profundo senso da presença de Deus?

3. Como podemos ser agentes de paz para Deus às pessoas que estão constantemente
temerosas por suas vidas?

4. Quando foi a última vez que você percebeu que o Senhor “preparou um banquete” para
você? 

5. Há algo que você precisa fazer para que a bondade e a fidelidade do Senhor lhe acompanhem
todos os dias da sua vida?

Um passo adiante

Imagine que você está caminhando no vale da morte. Faça uma lista das coisas que você precisa
para que não tenha medo.  

Você possui tais coisas na sua vida agora? Se não, ajoelhe-se perante Deus e convide Jesus a entrar
em sua vida. Ele pode providenciar tudo o que você precisa. 

Leia e memorize versículo quatro do Salmo 23 e repita quantas vezes forem necessárias, orando
para que o mesmo Espírito que confortou a Davi possa também lhe dar paz. 

Commissária Lalhlimpuii 
– Secretária Zonal para o Ministério Feminino do sul asiático, ela já serviu nos territórios Leste,
Sudoeste e Central da Índia
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Estudo Bíblico 8

Andando na luz

Leitura Bíblica — 1 João 1:5-10

“Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, 

temos comunhão uns com os outros, 

e o sangue de Jesus, seu Filho, 

nos purifica de todo pecado” (v 7).

O que a Bíblia diz

Caminhar na luz significa ter comunhão com Cristo, fazendo as coisas que O agradam na nossa
vida diária e buscando viver de acordo com as instruções dadas através dos seus ensinamentos.
Contudo, se alegamos ter comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, a Bíblia diz que somos
mentirosos (1 João 1:6).

Não podemos viver tanto na luz quanto na escuridão. Paulo, em 2 Coríntios 6:14, diz:  “Não se
ponham em jugo desigual com descrentes. Pois o que têm em comum a justiça e a maldade? Ou
que comunhão pode ter a luz com as trevas?”

A luz e a escuridão não são companheiras. Isso significa que temos que nos afastar da escuridão e
caminhar na luz ou permanecermos no escuro para sempre e enfrentarmos suas consequências. 

Quando caminhamos no escuro, é difícil ver o perigo na estrada que estamos trilhando. Quando
trabalhadores estão reparando uma rua, às vezes precisam cavar trincheiras para conseguir acessar
o cano de água ou gás quebrado. Para assegurar que estão seguros, colocam uma placa para
direcionar as pessoas para uma rota mais segura. No escuro é difícil enxergar a placa, e se isso
acontecer, a pessoa irá vai cai na trincheira, pois não há iluminação.

Nossas vidas hoje

Muitas coisas estão acontecendo no nosso mundo hoje que podem influenciar as nossas escolhas
de vida. Algumas pessoas pensam que a Palavra de Deus é muito opressiva e decidem se entregar à
auto-indulgência. Caminham pelos cantos mais escuros desse mundo, presumindo que estão
aproveitando a vida.  Outras pessoas vivem a vida em contradição com os planos de Deus. Conheci
uma senhora que me disse que não acreditava em Deus e se sentiu ofendida quando eu disse
“Deus a abençoe”. 

No entanto, a Bíblia diz: “Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apóie em seu próprio
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entendimento” (Provérbios 3:5). Se você confiar em Deus nunca caminhará na escuridão. 
Como 1 João 1:5 nos lembra: “Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus
é luz; nele não há treva alguma.” 

Quando você caminha na luz, evita perigos na sua vida, pois poderá enxergar com clareza. Ao
caminhar na luz há a segurança de um relacionamento com Cristo, pois Ele mesmo é a luz. Jesus
disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida”
(João 8:12).

Que privilégio temos em poder caminhar na luz, na vida. 

Questões para discussão

1. Você já caminhou no escuro? Caso sim, qual foi a sua experiência? Como você se sentiu
quando a luz veio? 

2. O que caminhar na luz significa para você?

3. O que caminhar na luz significa para a igreja?

4. É fácil caminhar na luz? 
a. Em caso afirmativo, por que você acha que é fácil?
b. Em caso negativo, quais são as dificuldades em caminhar na luz?

Um passo adiante

Leve a sua luz para as pessoas ao seu redor que você percebe que precisam da luz em suas vidas,
compartilhando as boas novas com elas. 

Major Juliet Nyakusamwa
– serviu no  Zimbábue e no Reino Unido
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Estudo Bíblico 9

Andando em obediência

Leitura Bíblica — Gênesis 22:1-19

Então disse Deus: "Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a

quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali

como holocausto num dos montes que lhe indicarei" (v. 2).

O que a Bíblia diz

Esta história é dramática desde o início! Deus chama Abraão pelo nome e lhe dá ordens claras
para tomar seu filho, aquele por quem ele havia esperado há tanto tempo e amava tanto, ir até a
região de Moriá e oferecê-lo como um sacrifício. A reação de Abraão não é o que imaginaríamos.
Talvez os comentários: “por que?” e “não posso fazer isso!” seriam as respostas mais esperadas.
No entanto, as únicas três palavras que saem da sua boca são “Eis-me aqui”. As mesmas palavras
que o acompanharam desde o momento em que Deus o chamou para sair da sua terra, do meio
dos seus parentes e da casa de seu pai e ir para a terra que Ele lhe mostraria (Genesis 12:1). 

Como ele conseguiria dormir naquela noite? Como poderia olhar nos olhos da Sara sabendo o
que faria com o filho deles? A história continua a se desenrolar na manhã seguinte, enquanto ele
obedientemente prepara tudo o que precisará para esta peregrinação sacrifical. Essa imensa
tarefa parece o ser o teste final e acaba por se tornar numa das suas últimas viagens de Abraão
e, sem dúvida, a mais difícil. 

Mesmo que a narração em si não nos dê detalhes de emoções humanas, podemos imaginar o
que Abraão estava pensando enquanto  caminhava ao lado do seu filho, possivelmente pela última
vez. A realidade do que está acontecendo é intensificada quando Isaque percebe que as brasas e
a lenha estão ali, mas não há animal para o sacrifício e questiona “onde está o cordeiro para o
holocausto?” (Gênesis 22:7). Enquanto historicamente o sacrifício de crianças era algo comum
entre os cananitas, para Abraão a morte de Isaque significava que a promessa da sua descendênia
não se cumpriria. Ele responde ao seu filho com fé e esperança: “Deus mesmo há de prover o
cordeiro para o holocausto” (v 8). 

A tensão atinge o seu pico quando Isaque é amarrado ao altar. Enquanto Abraão ergue o seu
braço com a faca na mão, os céus chamam o seu nome. Mais uma vez sua resposta de três
palavras é prova do seu compromisso genuíno para com Deus, acima de qualquer coisa. Sua
fé e obediência Nele salvam a vida do seu filho. Apenas podemos imaginar a alegria que
Abraão e Isaque compartilham juntos enquanto sacrificam um cordeiro como substituto pela
vida do menino e a promessa de Deus é reafirmada. O Deus que prova, provê graciosamente
para os Seus.
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Nossas vidas hoje

Algumas viagens são difíceis de serem feitas. Na minha família, a história tem se repetido mais de
uma vez em que Deus disse literalmente: “Tome tudo o que você tem, vá, atravesse o oceano e
ofereça-se em outro país!”. Deus pede que vivamos de forma sacrifical e que sejamos obedientes à
sua vontade onde quer que nos encontremos. Cada um de nós tem um caminho a ser trilhado e
desafios a serem enfrentados. 

Muitas vezes, tudo o que Ele quer é que levemos uma refeição a alguém, que façamos as pazes com
alguém que não nos damos bem ou que ofereçamos o nosso tempo e talentos a serviço de outros.  

O que Deus está lhe pedindo hoje? 

Questões para discussão

1. Pense numa viagem ou situação difícil que você teve de enfrentar. Como você lidou com a
situação?

2. Qual foi o resultado de uma vida inteira de obediência a Deus por parte de Abraão? Como
isso se relaciona com a sua caminhada com Deus?

3. Em 1 Samuel 15:22 lemos que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes podemos
pensar que estamos fazendo a coisa certa (sacrificando a Deus) mas talvez aquilo não seja o
que Deus realmente quer de nós. Como podemos estar em sintonia com a verdadeira
vontade de Deus?

4. Quais aspectos da história se relacionam e se assemelham à história de Jesus e sua própria
caminhada e morte sacrifical na cruz? 

5. Como o amor de Deus é representado na vida de Abraão? 

6. Através da vida de Abraão e de Jesus, o substituto pelo nosso pecado, o que você pode
aprender a respeito do amor de Deus para com você?

Um passo adiante

Estamos atentos à voz e direção de Deus? Estamos prontos para dizer “Eis-me aqui” e obedecer
até o fim? Estamos confiantes na sua provisão paras a tarefa que estamos prestes a realizar?
Pense e pergunte a Deus em quais áreas da sua vida Ele deseja que as palavras: tome, vá e ofereça se
tornem verdade. 

Como é maravilhoso caminhar com Deus
Na estrada em que os heróis da fé trilharam; 
Como é maravilhoso ouvi-Lo dizer:
Não temas, tenha fé, Eu estou lhe guiando! 

(Theodore Kitching)
Stephanie Parker Chagas 

– sua caminhada a tem levado do Brasil à Inglaterra e vice-versa algumas vezes. Seguindo o
chamado de Deus, ela atualmente mora em Londres, ajudando salvacionistas a darem prioridade ao
seu relacionamento com Deus através da oração e do crescimento espiritual. 

21



Estudo Bíblico 10

Andando em humildade

Leitura Bíblica — Miquéias 6:8 

“Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor

exige: Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente

com o seu Deus”.

O que a Bíblia diz

A mensagem do livro de Miquéias varia entre profecias de advertência e julgamento e profecias de
esperança e consolo. No total existem três ciclos de julgamento e salvação ao longo do livro:
Julgamento e restabelecimento de Israel e Judá (capítulos 1 e 2); condenação dos líderes de Judá,
mas esperança iminente para o povo de Deus (capítulos 3-5) e a acusação de Deus contra o Seu
povo e o triunfo final do Seu reino (capítulos 6,7).

O capítulo seis retrata uma cena de uma sala de tribunal onde o Senhor apresenta uma queixa
contra Israel. Montanhas majestosas são convidadas a ouvir como testemunhas. O Senhor
apresenta a Sua causa relembrando ao Seu povo os Seus atos graciosos feitos a favor deles (v 3-5);
resgatando-os do Egito, enviando Moisés, Arão e Miriã como seus líderes; frustrando um atentado
de Balaque e Balaão em tentar destruir Israel (Números 22-24) e guiando-os em segurança pelo
Jordão à Terra Prometida (Josué 4:19). 

Israel responde, nos versículos 6 e 7, num tom exasperado e apresenta seu contra-argumento. Eles
perguntam como poderiam acertar as coisas com Deus novamente. Israel sugere estranhos atos
de reconciliação como sacrificar milhares de carneiros, oferecer rios de azeite de oliva (uma
comodidade preciosa na época) e finalmente – e mais sarcasticamente – sacrificar seus filhos
primogênitos (uma prática pagã e estritamente proibida pela lei!).

Israel obviamente perdera o foco. Não lembra de tudo o que o Senhor já fizera por ele e,
consequentemente, não pode conhecer o seu Deus, o Seu caráter e a Sua vontade. As ofertas
extravagantes de reconciliação tornam claro que Israel esqueceu-se que Deus já mostrou o que
requer: “pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus”.

Nossas vidas hoje

Aqui estão os requerimentos que Deus tem deixado para nós: 
Pratique a justiça – A justiça é um conceito que todo mundo concorda que é importante, mas
que poucos colocam em prática. Provérbios 21:3 diz: “Fazer o que é justo e certo é mais aceitável
ao Senhor do que oferecer sacrifícios”. Jesus Se importava com a justiça e resumiu a lei e os
profetas em Mateus 7:12: “Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes
façam; pois esta é a Lei e os Profetas.” Um pensamento tão elementar, mas com efeitos
monumentais. Não devemos fazer mal a ninguém, mas o bem a todos. 
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Ame a fidelidade – Mostrar amor e misericórdia faz parte do nosso chamado. Alguns pensam que
crescer no nosso relacionamento com Deus é o bastante, no entanto, executar atos de misericórdia
sugere uma externalização da nossa fé. Deveríamos nos alegrar em ser misericordiosos com outros,
assim como Deus Se alegra. Jesus nos adverte: “Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é
misericordioso” (Lucas 6:36). Devemos nos alegrar pelas oportunidades que temos de fazer o bem
– e fazê-lo com ânimo!

Ande humildemente com o seu Deus – “Andar com Deus” significa viver em comunhão
constante com Deus e ser intencional em cultivar nosso crescimento espiritual e discipulado. A
palavra “humildemente” significa mais do que modéstia, mas ser atenta ou vigilante. Se somos
diligentes nesse aspecto, os outros dois (praticar a justiça e amar a misericórdia) acontecerão
instintivamente. Portanto, ande humildemente com Deus, seja atenta a Ele em todos os momentos.
Ande humildemente com Deus, escolhendo viver de acordo com a Palavra Dele, e não a sua. Ande
humildemente com Deus desejando a Sua vontade para você. Ande humildemente com Deus, ouvindo
atentamente o Seu direcionamento, correção e aprovação. 

Questões para discussão

1. O que lhe vem à mente quando você pensa em andar humildemente com o seu Deus? 
2. O mundo nos ensina a depender apenas de nós mesmos e de encontrar as respostas às

questões da vida dentro de nós. Como andar humildemente com Deus contraria o conselho
do mundo?

3. Por que a humildade é decisiva em entender e tomar uma decisão referente à misericórdia e
a justiça? 

4. Há maneiras em que você acha que precisa crescer, mudar e ser transformado a fim de andar
mais humildemente com o seu Deus e ser ainda de mais valor no trabalho do reino, em
especial no que se refere à misericórdia e à justiça?

5. O que podemos aprender dos verbos praticar, amar, andar em Miquéias 6:8?
6. Os verbos usados são verbos de ação – eles inspiram você a tomar decisões ativas ao seu

modo de vida e hábitos? Você se sente motivada a ir e “fazer” algo? 

Um passo adiante

Usando os três temas de Miquéias 6:8, examine e escreva as atividades que você realiza atualmente
que estejam relacionadas com a justiça, fidelidade (misericórdia) e o andar humildemente com
Deus (ou discipulado). Faça isso individualmente ou em grupo.
Reflita e compartilhe com alguém do seu lado as seguintes perguntas:   

1. Uma lista é mais comprida ou mais curta que a outra? O que isso diz acerca das suas
atividades ou prioridades? 

2. Qual área de ministério é mais gratificante?  Por quê? 
3. Em qual área você pessoalmente sente a necessidade de crescimento?
4. Existem áreas para as quais você sente que deveria dar mais atenção? 

Annie Carter 
– cuja caminhada a tem levado por grande parte do Território Sul dos Estados Unidos e através do
Oceano Atlântico como estagiária do Centro para Desenvolvimento da Vida Espiritual em Londres.
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Estudo Bíblico 11

Andando na fornalha ardente

Leitura Bíblica — Daniel 3:19-30 

E o rei exclamou: "Olhem! Estou vendo quatro homens, de-

samarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece 

com um filho dos deuses" (Daniel 3:25).

O que a Bíblia diz

Sadraque, Mesaque e Abede-Nego recusaram-se a se ajoelharem diante to rei e adorar a estátua de
ouro que o rei Nabucodonosor havia construído. Foram chamados perante o rei e ordenados a
obedecer o decreto real ou serem jogados na fornalha de fogo ardente. Mas Sadraque, Mesaque e
Abede-Nego não esconderam o fato de que não iriam adorar ou se ajoelhar diante da estátua.
Furioso, o rei mandou que fossem jogados na fornalha e que ela fosse esquentada sete vezes mais
do que de costume. 

Quando o rei olhou para dentro, ficou surpreso em ver quarto homens caminhando dentro da
fornalha.  E o rei exclamou: "Olhem! Estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando
pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses" (Daniel 3:25). 

Então ele se dirigiu à porta da fornalha e pediu para os homens saírem. E eles saíram ilesos. Nem
seus cabelos foram atingidos. O rei decretou que ninguém dissesse alguma palavra contra o Deus
de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego.

Nossas vidas hoje 

Na vida, as pessoas caminham no fornalha ardente de muitas coisas. Algumas caminham na
fornalha da pobreza. Alguns casamentos disfuncionais têm se tornado “fornalhas ardentes”.
Crianças mal comportadas causam conflitos nas suas famílias e os pais não têm paz. Há desunião
familiar, doença e morte, o que as pessoas acham difícil de entender. Mas em todas essas
provações não estamos sozinhos – Deus está sempre conosco! Se colocarmos a nossa confiança
Nele, Ele irá nos libertar. Esses três homens mantiveram-se fiéis a Deus e à sua fé – ao ponto de
sacrificarem as suas vidas. 

Em confiança, Davi disse: “Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei
perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem” (Salmo 23:4).

O diabo é astuto. Se ele vê que somos fiéis a Deus, ele irá nos testar para que caiamos longe da
graça.  O livro de Jó conta como o diabo pediu a Deus permissão para testar a fé de Jó: “Mas
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estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face”.
O Senhor disse a Satanás: “Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos; apenas não
encoste um dedo nele" (Jó 1:11-12). Apesar de todas as provações, Jó manteve-se fiel a Deus. 

Neste primeiro capítulo de Daniel, o rei queria que alguns israelitas jovens servissem em sua
monarquia e ordenou que comessem os manjares e tomassem o vinho do rei em preparação à
tarefa que teriam que realizar. Eles tinham fé que tudo era possível com Deus. O versículo 15 nos
conta que pareciam mais saudáveis até mesmo do que aqueles que comiam os manjares e que
tomavam o vinho do rei. 

Que possamos nos lembrar de que Deus está sempre conosco tanto nos nossos problemas
quanto nos momentos alegres. Ele nunca nos deixará. 

Questões para discussão

1. O que você pode aprendeu com esta história a respeito...
• Das consequências da ira de Nabucodonosor 
• Dos benefícios de confiar em Deus, através das vidas de Sadraque, Mesaque e

Abede-Nego 
• Das consequências da ira na sua experiência pessoal 
• Da sua experiência pessoal acerca dos benefícios de confiar em Deus

2. Houve algum momento em sua vida em que você teve que tomar uma decisão difícil? Em
caso afirmativo, qual foi essa experiência?

3. Você consegue se lembrar de um momento da sua vida quando você pensou que estivesse
caminhando na “fornalha ardente”, devido a algumas circunstâncias na sua vida?

4. Você se encontra em situações semelhantes hoje?

Um passo adiante

Encontre um versículo das Escrituras que você sente que poderá lhe ajudar nos momentos em que
você se sente tentada. Por exemplo, quando alguém lhe diz que você não é capaz de pregar a
palavra de Deus, esse versículo pode ser de ajuda: ‘Mas Pedro e João responderam: "Julguem os
senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus” (Atos 4:19). 

Major Juliet Nyakusamwa 
— já serviu no Zimbábue e no Reino Unido.
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Estudo Bíblico 12

Ande em força 

Leitura Bíblica —  Isaías 40:28-31

“Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços

tropeçam e caem; mas aqueles que esperam no Senhor reno-

vam as suas forças. Voam bem alto como águias; correm e não

ficam exaustos, andam e não se cansam! (v 30, 31).

O que a Bíblia diz

O livro de Isaías expõe a amplitude do julgamento e da salvação de Deus. Escrito durante o tempo
marcado pelo crescimento do império Assírio e o declínio de Israel, os primeiros 39 capítulos de
Isaías tratam de temas como a perda e o julgamento justo do Senhor sobre a rebelião do povo. O
povo de Israel quebra o pacto com o Senhor (Deuteronômio 30:11-20). Exilados de sua terra,
sentem-se desesperados e sozinhos. Mas o capítulo 40 é o capítulo crucial do livro de Isaías.
Enquanto os capítulos anteriores comunicam sentimentos de desesperança e desespero, esse
articula esperança. 

Os versículos de abertura de Isaías 40 imediatamente revelam um contraste evidente ao
julgamento dos capítulos anteriores. Os versículos 1–11 são palavras ternas, amorosas e
confortantes ao povo de Deus. Os próximos 15 versículos (v 12-26) enfatizam a glória de Deus e
lembram o povo a quem eles servem – o Criador de tudo, o Deus que reina e é capaz de fazer
todas as coisas. Chegando ao versículo 27, o sofrimento de Israel é emitido: “Por que você reclama,
ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel: ‘O Senhor não se interessa pela minha situação; o meu Deus
não considera a minha causa’?”

No versículo 28, Isaías solicita que Israel relembre o que já sabe a respeito do seu Deus (será que
você não sabe? Nunca ouviu falar?). Já conhece a verdade: O Senhor é o Deus eterno, Criador que
não se cansa.  Deus se importa, entende e nunca falhará. Nenhum problema está escondido de
Deus – Ele possui conhecimento incompreensível. 

Os últimos versículos desse capítulo são escritos para encorajar o povo de Israel que tem se
cansado e fatigado durante o cativeiro. Isaías lhes relembra que Deus não mantém Seu grande
poder e força para Si. Não, Ele compartilha com aqueles que estão fracos e exaustos. A força
humana é temporária, mas aqueles que esperam no Senhor recebem força sobrenatural. Isaías
enfatiza a boa notícia da bondade de Deus, após descrever Sua majestade. Deus é capaz (e está
disposto!) a livrar e restaurar seu povo angustiado, se confiarem Nele.

Nossas vidas hoje

Você está cansada na sua caminhada? Talvez até fisicamente exausta? No mundo de hoje, na nossa
vida tão corrida, tentamos encaixar o número máximo de atividades possíveis no nosso dia. Alguns
dias pode ser difícil encontrar um tempo para parar e respirar. 
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Você está se sentindo mentalmente exausta? Durante quatro anos eu fui professora de ensino
primário e, alguns dias, depois que os meus alunos voltavam para casa, eu mal podia pronunciar
uma frase. Meu cérebro estava sobrecarregado! Existem momentos em que nos tornamos tão
consumidas pelo nosso trabalho, responsabilidades e compromissos que nosso estado mental paga
o preço. 

Talvez você esteja emocionalmente esgotada. Há algum assunto com o qual você tem persistido em
oração, esperando a resposta de Deus e Sua intervenção, mas sem ter visto os frutos das suas
orações? Esperando e sentindo que Deus não está nos ouvindo ou respondendo pode pesar nosso
coração e na nossa fé. Você está pronta para simplesmente jogar tudo para o alto?

O povo de Israel estava cansado de todas essas formas. Eles haviam sido levados cativos e
acreditavam que Deus não estava mais disposto a nem era capaz de salvá-los da sua situação. Mas
Isaías suplica que eles coloquem a sua esperança no Senhor novamente e lhes relembra que o
Senhor lhes dará a força que precisam. 

Temos a tendência de usar a palavra “esperança” causalmente hoje em dia: “Espero que não chova
no fim de semana” ou “Espero conseguir aquele trabalho”. Mas no contexto de Isaías, “esperar” no
Senhor significa ter confiança continua, constante e esperar Nele com expectativa. “Esperar” por
algo é ativo – está sempre na sua mente. Requer uma combinação disciplinada de aguardar
pacientemente Deus falar, e a alegre expectativa de que Ele irá agir em nosso favor. 

Quando esperamos no Senhor, Ele renova as nossas forças. O que isso significa? Ele troca as nossas
fraquezas pela Sua força – a força da qual somos relembrados no versículo 28. Ele não Se cansa –
física, mental ou emocionalmente – nunca! Podemos caminhar nesse tipo de força também, se
colocarmos a nossa esperança Nele. Aliás, receberemos tanto da força do Senhor que não apenas
caminharemos nessa força, mas correremos sem nos fatigar e até mesmo a ponto de abrir as
nossas asas e voar bem alto como águias. Eu desejo esse tipo de resistência, você também? 

Questões para discussão

1. Em qual momento da sua caminhada você se tem tornado cansada e fatigada? Em quais áreas
você precisa que o Senhor renove as suas forças? 

2. Como você pode aprender a “esperar no Senhor” – e confiar Nele ativamente, com
expectativa?

3. Você pode compartilhar sobre uma experiência em que o Senhor renovou a sua força e
permitiu que voasse bem alto como águia? 

4. Que diferença faz na sua vida em saber que servimos a um Deus que “não se cansa nem fica
exausto” e cuja “sabedoria é insondável” (versículo 28)?   

5. Como Deus renova a sua força dia após dia?

Um passo adiante

Durante esta semana, ofereça as suas orações de adoração e louvor pelas vezes em que Deus tem
renovado as suas forças em situações difíceis. Em seguida, confesse e se arrependa por nem sempre
colocar sua esperança e confiança Nele. Finalmente, entoe orações de petição e intercessão para
que sua força restauradora lhe tire de situações cansativas pelas quais você está caminhando. 

Annie Carter
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