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DEUS NÃO PODE SER COMPRADO 

Provérbios 21.3 

 

1. Leitura: Salmo 108. 1-5 

2. Cântico: É de coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts 

3. Confissão/Gratidão – Em oração eu posso colocar todas as minhas 

preocupações em Tuas mãos, estar inteiramente à Tua disposição, não tendo 

nenhuma vontade ou interesse próprio. 

4. Leia Provérbios 21.3 – O texto de hoje nos ensina que Deus requer do 

homem obediência às suas ordens e não atos religiosos esvaziados de temor a 

Ele.  

Parece haver no coração das pessoas uma falsa divisão entre duas 

opções de atitudes para serem aceitos diante de Deus: uma é obedecer, a 

outra é cumprir cerimoniais religiosos. Pessoas que pensam assim acham que 

se desobedecerem a lei de Deus, vivendo de maneira contrária ao que Deus 

ordenou na sua Palavra, basta oferecer algum tipo de sacrifício ou oferta que 

ficará tudo bem. Mas não é assim com Deus.  

O pior é que isso acontece constantemente no meu do povo de Deus. 

A Bíblia está cheia de exemplos de ocasiões em que pessoas sozinhas ou o 

povo coletivamente tinha atitudes contra a vontade de Deus e achava que 

oferecer sacrifícios cerimoniais resolveria sua situação com Deus. 

O conteúdo deste versículo foi proferido pelo profeta Samuel a Saul, na 

história narrada no capítulo 15 do livro de 1 Samuel. Na ocasião o que 

aconteceu foi que Saul desobedeceu à ordem explícita de Deus.  

Deus havia dito, por intermédio de Samuel, que Saul e o exército de 

Israel deveriam eliminar todo o povo de Amaleque, destruindo também os 

desposjos de guerra, que eram os animais e bens dos derrotados (1 Samuel 

15.3). Esta destruição era parte do castigo divino sobre os amalequitas (1 

Samuel 15.2). Aconteceu que Saul e o povo de Israel, ao vencer os 
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amalequitas, não destruiu esses despojos, mas ficou com os animais dos 

amalequitas (1 Samuel 15.9).  

A desculpa de Saul foi que aqueles animais, dos desposjos dos 

amalequitas, seriam usados para oferecer grandes sacrifícios ao Senhor (1 

Samuel 15.15). Esta desculpa de Saul para o que fizeram certamente não 

justificou sua desobediência e Samuel respondeu: “Tem, porventura, o Senhor 

tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do 

Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, do que a 

gordura de carneiros” (1 Samuel 15:22). 

Esta história nos ensina que Deus não se deixa comprar por ofertas, 

sacrifícios e religiosidade. Por isso o texto de provérbios afirma que fazer o que 

é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Oferecer 

animais que eram resultado de desobediência não tornaria a pessoa 

desobediente aceitável diante de Deus. 

Deus exige obediência. Nenhuma das cerimônias previstas na Lei era 

com a intenção de pagar pelas desobediências cometidas por uma pessoa, 

mas eram tipos que apontavam para o sacrifício substitutivo do Messias, o 

Cordeiro de Deus. Mas muitos entendiam que poderiam viver como queriam, 

andando em pecado, cometendo injustiças, oprimindo os outros, quebrando as 

leis de Deus sem nenhum problema, achando que bastaria oferecer sacrifícios 

e ofertas e estaria “tudo bem”. Assim, foi crescendo o número de pessoas do 

povo de Deus que vivia uma vida totalmente afastada de Deus, mas que 

mantinha a religiosidade aparente.  

Quanto a uma religiosidade vazia de obediência e temor a Deus o 

profeta Isaías apresentou uma denúncia dada por Deus: “De que me serve a 

mim a multidão de vossos sacrifícios? diz o Senhor. Estou farto dos 

holocaustos de carneiros, (...) quando vindes para comparecerdes perante 

mim, quem requereu de vós isto, que viésseis pisar os meus átrios? Não 

continueis a trazer ofertas vãs, (...) não posso suportar a iniquidade e o 

ajuntamento solene! (...) Lavai-vos, purificai-vos; tirai de diante dos meus olhos 

a maldade dos vossos atos; cessai de fazer o mal;” Isaías 1:11-13,16. Deus 
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nunca suportou uma vida de iniquidade, ou seja, de pecado impenitente, 

misturada com religiosidade vazia de temor e amor. 

Ainda hoje, temos a tendência de achar que nossa desobediência será 

paga com sacrifícios, ofertas e ritos religiosos, mas precisamos ouvir a voz de 

Deus que fala em 1 João 2:1-2 “Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para 

que não pequeis; mas, se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, 

Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não 

somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo”. Aqui recebemos 

a garantia e o consolo de que somos perdoados pela obra de Cristo em nosso 

favor e não por ofertas, boas obras e religiosidade que alguém pensa 

erroneamente que pode apagar nossas desobediências. 

 
5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Deus não pode ser comprado com ofertas, cerimonias, boas 

obras ou sacrifícios. Não imagine que pode viver uma vida de desobediência 

explícita e sem arrependimento, contanto que apresente algumas ofertas ou 

frequente alguns cultos. Arrependa-se de seus pecados, confesse a Deus 

todos eles e dependa exclusivamente da obra de Cristo para seu perdão; 

b) Todo ato de culto é um serviço a Deus que é fruto de 

reconhecimento, reverência, temor e gratidão, por isso nunca deve ser 

encarado como algo que fazemos para apagar nossos pecados; 

c) Quando comparecemos diante de Deus, a única coisa que nos 

torna aceitáveis a Ele é a obra substitutiva de Cristo em favor dos eleitos e 

recebida por meio da fé; 

d) Devemos viver uma vida de obediência às ordenanças de Deus. 

Não pode haver um discípulo de Cristo que não o obedece e vive de qualquer 

maneira (1João 2:3 “E nisto sabemos que o conhecemos; se guardamos os 

seus mandamentos”). 

 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 
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DIA 18: HAMID 

Hamid encontrou Jesus em 2001 e por isso abandonou a fé islâmica. 

Ele tem 43 anos, é casado e pai de quatro crianças, sendo que a mais nova 

tem menos de um ano. 

Em 2018, o cristão ex-muçulmano compartilhou uma caricatura do 

profeta Maomé em uma rede social e, em 2021, foi convocado pela polícia para 

investigação. Ele foi acusado de insultar o principal profeta do islã. 

No dia seguinte, ele foi julgado e recebeu a sentença de cinco anos de 

prisão. Dois meses depois, o tribunal confirmou a decisão durante uma 

audiência de apelação. 

ORE 

Para que Hamid seja cheio da paz de Deus e receba a justiça divina. 

Peça também que a esposa e os filhos dele sejam amparados e fortalecidos 

em todas as necessidades. 


