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   Urgente ou importante? 
 

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

filisteus, começou a perder 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 Saul acabara 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). 
 

Nesse momento, Samuel disse a Saul: “Você cometeu uma loucura, não guardando o 

mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para 

sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou 

para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu 

povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou.” (1º  Samuel 13.13-14). 
 

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

entre as nossas urgências e a vontade de Deus.  
 

Saul estava diante de uma urgência urgentíssima: um exército poderoso estava prestes a 

atacá-lo. No entanto, havia uma importante palavra do Senhor, ministrada pelo profeta, que 

dizia que ele – Saul – deveria aguardar a chegada do sacerdote. Saul entendeu que a 

urgência era prioridade e agiu em detrimento da Palavra do Senhor. Tal 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 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. 

Importa dar a importância que a Palavra do Senhor tem, pois essa importância importa em 

importantes vitórias que revelam o quão importante é dar importância à Palavra de Deus.  
 

Seja abençoado. 

 
 

Valter Vandilson Custódio de Brito—seu pastor  

 PALAVRA PASTORAL 
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Mauritânia 

 

Com 68 pontos, a Mauritânia está em 

24º lugar na Lista Mundial da 

Perseguição (LMP) 2020. Em 2019, tinha 

67 pontos. A pontuação da Mauritânia 

subiu um pouco conforme o país 

permanece hostil em relação ao 

cristianismo. Além disso, o crescimento da 

pressão foi causado pelo fortalecimento 

da lei da blasfêmia e apostasia no 

período. (...) 

Os cultos coletivos são particularmente difíceis devido ao ambiente restritivo que torna 

impossível para os cristãos, especialmente para as congregações dos ex-muçulmanos, se 

encontrar abertamente e conduzir celebrações. Qualquer expressão de fé por cristãos não 

mauritanos, por exemplo, migrantes da África Subsaariana ou trabalhadores humanitários, 

também corre o risco de ser processada sob as leis do país, que criminalizam a tentativa de 

conversão dos muçulmanos. 

(...) 

Embora a igreja católica (denominação cristã dominante) tenha permissão para renovar o 

interior das igrejas, é proibida a renovação do exterior destas, bem como a construção de igrejas 

pertencentes a outras denominações. 

Todas as igrejas, inclusive a católica, têm que operar com cuidado para evitar acusações de 

proselitismo. 

A situação geral, política, econômica e social na Mauritânia torna o país propício ao 

surgimento do islamismo radical. O Estado mauritano não conseguiu lidar com a prática da 

escravidão, melhorar a situação econômica da maioria dos seus cidadãos e estabelecer um 

sistema de governança mais responsivo e responsável. Isto criou um ambiente propício à 

propagação da intolerância religiosa. Apesar da colaboração do governo e da reputação 

internacional, como um aliado próximo do Ocidente, na luta contra o terrorismo e a militância 

islâmica, a situação no país é complexa e faz da Mauritânia um país perigoso para viver como 

cristão. 

(...) 

Apesar de ser partidária dos mais importantes tratados internacionais de direitos humanos, 

que asseguram liberdade de religião, a Mauritânia ainda tem um direito penal que sanciona 

pena capital para apostasia. Qualquer pessoa que trabalhe para o governo tem que professar o 

islã e participar de eventos religiosos do Estado. 

Imigrantes cristãos frequentemente enfrentam discriminação aberta. Em tempos recentes, tem 

havido uma forte campanha anti-imigrantes. Ataques racistas e xenófobos geralmente também 

tomam uma conotação anticristã. O ambiente geral em nível nacional faz com que muitos 

convertidos sejam forçados a manter a fé em segredo. É virtualmente impossível para cristãos 

serem visíveis e participar em questões nacionais abertamente. 

  

Fonte: portasabertas.org.br  

MISSÕES EM FOCO  
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Dia 29 Salmos 123-125 

Dia 30 Salmos 126-130 

Dia 01 Salmos 131-135 

Dia 02 Salmos 136-138 

Dia 03 Salmos 139-141 

Dia 04 Salmo 142-144 

Dia 05 Salmos 145-147 

 

CONSOLO  
Eleny Vassão (Cultura Cristã, 128 páginas) 
 

“Consolo, de Eleny Vassão, é livro de elevada capacidade inspirativa e de 

grande desafio. Ele nos fala da misericórdia de Deus e nos estimula ao 

ministério da consolação. A exposição bíblica, ao mesmo tempo em que 

apresenta a pessoa de Deus, também nos chama para fazer o trabalho 

divino. O exemplo de homens e mulheres dedicados a consolar nos convida 

a olhar à nossa volta como Deus nos olhou: misericordiosamente. 

Consolar não é fácil. É levar vida, esperança e paz em meio às situações 

mais difíceis da vida. É levar o sol e a força do Senhor em meio a 

sombra e fragilidade. O mesmo Senhor que nos consola, também 

nos capacita a consolar. Você também pode consolar.”.  

Resenha extraída do editorial e da contracapa do livro  

 

Dia 28 (domingo) - 18h 

Culto de Celebração — online. 

Dia 01 (quarta) - 19h30min 

Culto de oração e estudo bíblico — online. 

 

Obs.: enquanto permanecer o isolamento 

social decretado pelo Governo Municipal, a 

realização de cultos presenciais estará 

suspensa. 
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