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 Por que Deus o inimigo nos oprime? 

 

Por causa do Pecado 

 

Meio usado por Deus para corrigir o problema 

Deus disciplina o seu povo para que este se arrependa 

 

Provérbios 3.11,12  “Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. 

Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.” 

 

Hebreus 12.5-11 “E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu, 

não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando, por ele, fores repreendido; porque o 

Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos 

trata como filhos; porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual 

todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais 

segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos; não nos sujeitaremos muito mais ao Pai 

dos espíritos, para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam 

como bem lhes parecia; mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, 

na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas, depois, produz 

um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. 

 

 

Segundo Charles Spurgeon “Deus nunca permite que seu povo peque com sucesso”.  

 

Deus não é um pai permissivo que deixa seus filhos fazerem o que quiserem.  

 

Deus fala de duas formas com seus filhos: 

 

1) Pela voz amorosa de sua Palavra 

2) Pela mão pesada da disciplina 

 

Olhe exemplos de pais que sofreram com os filhos e foram responsabilizados pelo Senhor. 

 

Eli e seus filhos Ofni e Finéias 

 

I Samuel 2.34-36  “E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e a 

Finéias: que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que 

procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre 

diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante 

dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: Rogo-te que me admitas a algum 

ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão.” 

 

I Samuel 3.11-13 “E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual 

todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto 

tenho falado contra a sua casa; começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua 

casa para sempre, pela iniqüidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos 

execráveis, não os repreendeu.” 

 


