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AH, NÃO É BEM ASSIM... OU É? 
1 Samuel 15.1-9 (Baseado no livro Kriptonita – Parte 2/4) 

 
SENTIR 
 

Retome o desafio do boletim anterior e permita que as pessoas 
compartilhem brevemente suas experiências com base no aprendido. 
Após esse tempo, leiam o texto de 1 Samuel e respondam: Samuel 
obedeceu a Deus? 
 
APRENDER 
 

 

Aprendemos no boletim passado que, para o cristão, a Kriptonita 
é a desobediência à Palavra de Deus, o desejo de fazer a nossa 
vontade por cima da do nosso Pai. Isso tira nosso poder e nos afasta 
de Deus. 
 

Ao lermos o texto de 1 Samuel, podemos pensar que Saul de fato 
obedeceu à Palavra de Deus. Mas a verdade é que ele não foi 100% 
obediente. Vejam o que Deus diz sobre o rei nos versos 10, 11 e 23 do 
mesmo capítulo. 
 

A partir deste episódio, podemos aprender que para Deus a 
obediência parcial, mesmo que quase completa, é como se fosse 
desobediência total, rebeldia. É deixar de dar a Deus o lugar de honra e 
adoração que lhe é devido. 
 

Mesmo sendo confrontado, Saul negou a acusação e tentou jogar 
a culpa em outros. A grande vantagem da Kriptonita sobre o Super-
Homem é que ela não podia ser percebida até que o herói tinha perdido 
sua força e estava à beira da morte. O idólatra não enxerga o seu 
pecado e começa a se enganar e a achar que Deus está do seu lado, 
que Ele entende o seu coração, tolera aquele comportamento e 

aprova o seu estilo de vida. Era isso que acontecia com Saul e é isso 
que pode estar acontecendo conosco!  
Podemos elogiar, cantar, nos ajoelhar, mas se não fazemos o que Deus 
deseja, nós não o adoramos. Obediência parcial é idolatria. Não 
podemos impor mentiras para justificar nosso pecado. 
REFLETIR 

 

Se entendemos que adorar a Deus é obedecê-lo, será que 
vivemos uma vida de adoração ou estamos nos enganando? 
 

Temos com Deus um relacionamento que nos leva a conhece-lo 
verdadeiramente, a crer fielmente e a viver em santidade ou procuramos 
apenas nos comportar da maneira mais “crente” possível e procuramos 
negociar com Ele? 
 

O que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas: o trabalho, o 
nosso cônjuge, os nossos filhos, o dinheiro, o sucesso, a posição na 
igreja? Nossos valores estão acima dos valores de Deus? 
 

Temos obedecido parcialmente, sido teimosos ou cobiçosos? 
 
APLICAR 
 

Peça que o Espírito Santo lhe revele quaisquer áreas da sua vida 
que estejam sob a influência da obediência parcial. Arrependa-se e peça 
que Ele te purifique e encha a sua vida novamente, capacitando-o a 
segui-lo com todo o seu coração. Lembre-se que não existe 
arrependimento sem tristeza genuína e sem mudança de atitude. 
 

Escreva numa folha de papel o que precisa ser confessado e 
abandonado. Converse com a pessoa que o discipula sobre isso, para 
que o ajude a mudar e possa interceder por você. Quando confessamos 
a Deus, recebemos perdão, e quando confessamos uns aos outros, 
recebemos cura. 
 
 

VAMOS ORAR POR NOSSO PAÍS 
 

Conduza um tempo de intercessão por nossa 
nação e pela paz. Evite as polarizações e 
discussões. Lembre-se da recomendação das 
Escrituras: 

 

“Deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias  
em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé.” (I Tm 1.4 - NVI) 

 


