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*Nota do Artista: Se você tiver um sapinho, não deixe ele utilizar seus 

eletrodomésticos sem supervisão... na verdade, não deixe NUNCA.

Permaneça Ligado



Dizem que se 

você colocar 

um sapo na 

água quente 

ele pula fora 

na hora, mas se 

o colocar na 

água e então 

aquecê-la 

gradualmente, 

o sapo acabará 

cozinhando lá 

dentro sem nem 

perceber.

Pule! A água 
está uma 
delícia!

Parece que ele não consegue chegar a 

uma conclusão de quando a água está 

quente demais a ponto de ser 

insuportável e lhe causar dano.



Às vezes, quando lemos a 

Palavra de Deus as tentações 

ou distrações chamam a nossa 

atenção e nos impedem de 

receber um alimento espiritual 

de qualidade. Mas essa falta 

de conexão com Deus e a Sua 

Palavra não parece fazer 

muita diferença no nosso 

cotidiano ou na nossa vida. 

Tudo parece continuar bem, e 

podemos começar a pensar 

que talvez não seja assim tão 

importante tomarmos tempo 

para nos conectarmos a Jesus 

e estudarmos a Sua Palavra.

O mesmo acontece na vida cristã, quando as tentações mostram sua 

cara feia a maioria das pessoas recua em vez de perceber a ameaça em 

potencial. Mas, geralmente são as pequenas tentações que permitimos em 

nossas vidas que corroem a nossa convicção e podem nos afastar de 

Deus e causar os maiores danos à nossa vida espiritual.

Ai! Está tão 
quente que vai 
nos cozinhar!



Sabe por que 

isso acontece? 

Porque o Diabo 

está esperando 

chegarmos ao ponto 

em que estamos 

espiritualmente 

fracos antes de 

se aproveitar de 

nosso estado 

enfraquecido.

Seu sapo 
medroso!



O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 5:8 que 

deveríamos ser sóbrios e vigilantes em espírito, 

porque o nosso adversário, o Diabo, anda ao 

nosso redor bramando como um leão buscando 

a quem possa devorar. O Diabo nem sempre nos 

causa problemas de imediato. Ele talvez espere 

até começarmos a achar que, afinal de contas, não 

é tão ruim assim não tomar um tempo para estudar a 

Palavra de Deus, ou que não é assim tão importante, 

porque não vemos nenhuma consequência ruim em um 

primeiro momento. Ele talvez espere até estarmos 

muito fracos espiritualmente para então nos atacar 

com problemas tais como medo e desespero, entre 

outras coisas. 

Como seguidores de Jesus, não podemos passar 

tempo demais sem reservar um momento para estudar 

a Palavra de Deus -- mesmo que no princípio a falta 

disso aparentemente não nos afete negativamente. A 

Palavra de Deus dá vida ao nosso espírito, aumenta 

a nossa fé, e entendimento das muitas verdades que 

Deus nos tem revelado, o que nos ajuda a conhecer 

o Seu plano para nós, Seus seguidores. Estudar a 

Palavra de Deus merece ter prioridade em nossas 

vidas, mesmo sendo difícil, porque é o que vai nos 

manter fortes espiritualmente.

Estou seguro no 
meu grande e forte 

castelo. …
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Escondi a Tua palavra 

no meu coração, para 

eu não pecar contra Ti! 

(Salmo 119:11)

A fé vem pelo ouvir, 

e o ouvir pela 

palavra de Deus. 

(Romanos 10:17)

O Espírito é que vivifica; 

a carne para nada 

aproveita. As palavras 

que Eu vos disse são 

espírito e vida. 

(João 6:63)


