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Urgente ou imprescindível? 
 

No primeiro livro de Samuel há o relato do episódio em que o rei Saul, diante 

dos inimigos filisteus, começou a perder seus soldados, pois o exército inimigo era 

numeroso como a areia do mar (1º Samuel 13:5) gerando medo e deserção no 

exército de Saul. 
 

O sacerdote  Samuel havia dito que Saul deveria esperá-lo por sete dias, a fim 

de que ele – Samuel – oferecesse sacrifícios a Deus. Com a deserção dos soldados e 

a demora na chegada de Samuel, Saul ficou impaciente e ofereceu, ele próprio, o 

holocausto ao Senhor.  
 

O relato bíblico afirma que mal acabara Saul de oferecer o holocausto, Samuel 

chegou e perguntou o que havia ocorrido, ocasião em que Saul respondeu: “vendo 

que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que 

os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás (...) forçado pelas circunstâncias, 

ofereci holocaustos” (1º Samuel 13:11-12).  
 

Essa narrativa traz uma lição importante para o cristão: é preciso saber discernir 

entre o que é urgente e o que é imprescindível.  
 

No relato supracitado, havia uma urgência urgentíssima: um exército poderoso 

estava prestes a atacar Saul. No entanto, havia uma importante palavra do Senhor, 

ministrada pelo profeta, que dizia que ele – Saul – deveria aguardar a chegada do 

sacerdote. Ele – Saul – entendeu que urgência era prioridade e agiu em detrimento 

da Palavra do Senhor. Esta atitude custou-lhe o reino (1º Samuel 13:14). 
 

Muitas vezes somos colocados em situações semelhantes a de Saul; situações nas 

quais precisamos escolher entre o que é urgente e o que é imprescindível (a vontade 

de Deus). Invariavelmente, a exemplo de Saul, escolhemos o que é urgente e 

desprezamos as prescrições do Senhor. A exemplo de Saul, colhemos os frutos 

negativos. 
 

É óbvio que a urgência nos força a agir, sob pena de sucumbirmos diante da 

situação. Entretanto, agir de acordo com a urgência, e não com a vontade de Deus 

é insensatez, pois tal ação pode, igualmente, levar à sucumbência.  
 

Destarte, concluímos que para o cristão o que deve importar é a vontade de 

Deus. É imprescindível dar importância à Palavra do Senhor, pois essa atitude 

importa em grandes vitórias que revelam o quão importante é saber escolher entre 

o que é imprescindível e o que é importante.  
 

Seja abençoado (a). 
 
 

Valter Vandilson Custódio de Brito—seu pastor 

 PALAVRA PASTORAL 
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Malásia 
 

 

 

Com 62 pontos, a Malásia se 

classificou em 40º lugar na Lista 

Mundial da Perseguição 2020.  
 

(...) 
 

... os cristãos e outras minorias 

ainda têm uma sensação de 

insegurança, desde que três 

trabalhadores cristãos (e um 

ativista social islâmico) desapareceram sem rastros em novembro de 2016 e fevereiro 

de 2017, apesar de todas as investigações do governo.  
 

Os convertidos são o grupo que enfrenta a perseguição mais forte, já que todos os 

malaios étnicos são considerados muçulmanos. Quem se afasta disso não está indo 

apenas contra a Constituição, mas também contra a sociedade em geral e, claro, 

contra a família e a comunidade. Na verdade, todos os cristãos são observados tanto 

pelas autoridades como pelas ONGs, mas o foco mais forte é contra grupos 

protestantes não tradicionais, pois esses tendem a ser mais ativos em testemunhar 

sobre a fé. 
 

(...) 
 

Em 3 de abril de 2019, a Comissão de Direitos Humanos da Malásia, a Suhakam, 

publicou o relatório quanto ao desaparecimento do pastor Raymond Koh, que foi 

sequestrado em plena luz do dia por assaltantes em 13 de fevereiro de 2017. O 

relatório acusou as forças especiais da polícia de estarem envolvidas no sequestro, uma 

alegação que agora está sendo investigada pela Comissão de Inquérito. 
 

Quando a conversão ao cristianismo se torna conhecida na Malásia, o cristão é 

geralmente denunciado às autoridades islâmicas ou simplesmente expulso da 

comunidade. Cristãos ex-muçulmanos são excluídos da ordem hereditária e é um 

problema para o cônjuge não muçulmano requerer a custódia dos filhos. No entanto, 

há casos em que cristãos ex-muçulmanos são aceitos pela família, que vem a conhecer 

Cristo também. Para os cristãos ex-hindus e ex-budistas, a pressão vem mais da família, 

pois o governo está mais preocupado com a conversão de muçulmanos. 

 
 
 

 

  Fonte: portasabertas.org.br   

MISSÕES EM FOCO  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marrocos
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Dia 19 Mateus 20-22 

Dia 20 Mateus 23-25 

Dia 21 Mateus 26-28 

Dia 22 Marcos 1-4 

Dia 23 Marcos 5-7 

Dia 24 Marcos 8-10 

Dia 25 Marcos 11-13 

 

POR QUE ALGUMAS PESSOAS SOFREM DEPRESSÃO?  
Marcelo Aguiar, Betânia, 48 páginas 

 Cada vez mais pessoas se deparam com esse mal. Os dias agitados em que 
vivemos, as pressões do trabalho e a constante busca por um lugar ao sol em 
nossa sociedade competitiva tem levado muita gente a sentir-se deprimida. 
(...) Então surge a terrível questão: Para que continuar vivendo? E os 
cristãos? Também estão sujeitos a isso? É possível alguém que teve sua vida 
transformada por Deus sentir-se deprimido? Se isso vier a acontecer, como 
lidar com a situação? Se um parente ou amigo estiver com depressão, com o 
ajudá-lo? Marcelo Aguiar, formado em Teologia e Psicologia, responde neste 

livro a essas e outras perguntas. E vai além, trazendo orientação prática para aqueles que 
estão sofrendo intensamente e não têm conseguido superar a depressão. (...) E, o mais 
importante de tudo, é que ele apresenta a resposta de Deus para essa questão. Para isso, 
utiliza exemplos de personagens bíblicos que enfrentaram e venceram a depressão usando 
recursos providenciados pelo Senhor. ... Resenha extraída da contracapa do livro  

 
 

Domingos - 10h e 18h 

Celebrações 
 

Quartas - 19h30min 

Oração e Estudo Bíblico 
 

Sábados - 19h30min 

Jovens e adolescentes — online. 
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