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TEMA: O PERIGO DA COMPARAÇÃO 
 

TEXTO: “Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as 
mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com 
tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. Enquanto dançavam, as mulheres 
cantavam: "Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares". Saul ficou muito irritado, com esse 
refrão e, aborrecido disse: "Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O 

que mais lhe falta senão o reino?". Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi”.  
(1 Samuel 18:6-9) 

 

RESUMO DA MENSAGEM: Neste texto, Deus havia dado uma grande vitória ao seu povo. Davi 
havia matado o gigante Golias e dado a vitória a Israel, que estava acuado e sem saída. Era só festa! 
Todos chegando em suas casas vitoriosos! Mas o que poderia estragar esta festa? A comparação. 
A canção que as mulheres cantavam comparavam Davi com Saul, dizia: Saul matou mil e Davi dez 
mil. E esta canção foi destrutiva para Saul. 1- A COMPARAÇÃO PODE NOS LEVAR A INVEJA: A inveja 
é insaciável, sútil e privada. Por isso, precisamos identificar se as comparações que fazemos em 
nossas vidas tem nos tornado pessoas invejosas. Normalmente, as pessoas invejosas têm 
dificuldades com a gratidão a Deus, em suas orações só há pedidos e mais pedidos. 2- A 
COMPARAÇÃO PODE NOS PARALIZAR: É muito comum a comparação nos levar ao conformismo. 
A comparação pode gerar medo e o medo nos paralisa. 3- A COMPARAÇÃO PODE GERAR 
CRESCIMENTO: A comparação pode gerar a ingratidão, a inveja e a paralisia. Porém, também pode 
gerar crescimento em nossas vidas. Quando nos deparamos com a comparação, podemos conduzi-
la para uma atitude de crescimento que agrada a Deus. Em Filipenses 2.5, o Apostolo Paulo deixa 
claro que Jesus é o nosso modelo absoluto, e precisamos nos comparar com Jesus. Quando nos 
deparamos com a comparação de forma humilde, isso gera interesse, motivação e curiosidade. Ter 
uma pessoa como referência demonstra humildade e é positivo principalmente quando nos 
aproxima de Deus. Deus quer que vivamos a humildade! 
 

ORAÇÃO: Vamos orar pendido a Deus que nos dê humildade para lidar com a comparação. 

OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL E CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 17 de Junho, às 9:15hs. NÃO HAVERÁ!!! 

• CONGRESSO DE FAMÍLIA – Domingo, 17 de Junho, às 9:15hs. Venha e traga a sua família! 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 17 de Junho. Com um único Culto às 19:00hs. 

• RELÓGIO DE ORAÇÃO – Do dia 11/06 a 01/07 (21 dias). No nosso Acampamento. Procure o seu líder de célula e 

reserve um horário para estar conosco em oração. 

João e André eram vizinhos e amigos. Um dia, João plantou alguns pés de abóbora, mas 
como o seu terreno era inclinado, as ramagens direcionaram-se para o terreno de André, 
logo florescendo e gerando razoável produção. João e André consumiam e vendiam as 
abóboras, aleatoriamente, sem problemas. Mas, com a entrada do dinheiro, surgiram as 
desavenças, cada qual julgando-se o legítimo dono. João pelo plantio; André pela 
plantação em seu terreno. –Ocupam minhas terras, logo são minhas – afirma André. – Eu 
as plantei, suas raízes estão no meu terreno – proclama João. O caso foi ao juiz, que 
tentou apaziguá-los, propondo um acordo. Ambos permaneceram intransigentes. André 
ganhou a causa. João, irritado, arrancou as raízes… 


