
DIA 11 

Leia Gênesis 24.52 até 26.16 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 25.21 
 

     Da mesma forma que Isaque rogou a Deus por filhos, a Bíblia também incentiva-nos a 

pedir ao Senhor, e até mesmo implorar, por nossos mais pessoais e importantes desejos. Deus 

quer abençoar-nos, mas quer contemos com Ele em todas as nossas necessidades. 

     Mesmo quando confiamos nele, Deus pode não responder de imediato. Isaque aprendeu 

esta lição. E o Senhor faz isto por várias razões. Ele pode estar procurando mostrar-nos do 

que realmente precisamos, aprofundar nosso apreço por Sua provisão, ou amadurecer-nos a 

fim de que possamos utilizar com mais sabedoria o que Ele deu-nos. 

     Deus não está muito preocupado em dar-nos exatamente o que pedimos, pois, às vezes, 

acredita-mos ser uma bênção, mas não é. Assim, Deus abençoa-nos tornando-nos pessoas que 

olham e amam mais assim como Ele. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
POR QUE JESUS CHAMOU A SI MESMO DE O "FILHO DO HOMEM'?  

     "Filho do Homem" era a maneira predileta de Jesus de referir-se a si mesmo. O termo é tão 

estranho em grego quanto o é em português: ele traduz o termo hebraico "ben adam”, uma 

expressão idiomática que significa "ser humano" ou "pessoa” (ver Ez 2.1-8). Uma razão pela 

qual Jesus preferia esse título era pelo fato de não ser tão inflamatório como "Cristo" ou 

"Messias”. O termo é usado de três maneiras nos Evangelhos: 

      (1) O pano de fundo para a utilização do título de Jesus é Daniel 7.13,14, onde uma figura 

messiânica exaltada "como o filho do homem" (ou seja, em forma humana) vem nas nuvens do 

céu e recebe grande glória e poder. Jesus sabia que seria Ele quem retornaria à terra nas nuvens 

(Mc 13.26). Às vezes, Jesus usava "Filho do Homem” nesse sentido, para referir-se ao Seu 

papel de juiz, libertador, salvador e advogado (Mt 19.28; 24.30). 

     (2) Muitas vezes, Jesus usou "Filho do Homem” para descrever a si mesmo como um 

redentor que padeceria (Mt 17.12). Este sentido é baseado no texto em Isaías 52.13-53.12. 

     (3) À vezes, Jesus, aparentemente, usava "Filho do Homem” para referir-se a si mesmo 

como o representante da humanidade (Mt 12.8). No livro de Ezequiel, o termo é usado de 

maneira parecida.  

     No entanto, Jesus não usou o termo "Filho do Homem” para distinguir Sua humanidade de 

Sua divindade (“Filho de Deus"). Ao usar "Filho do Homem”, Jesus podia definir-se como o 

Messias, mas à Sua própria maneira. Ele usava Filho do Homem para descrever Sua identidade 

e chamar a atenção de todos que o viam e ouviam para que atentassem em quem Ele era 

 

 

Leia Mateus 8.18-34 

 



 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 8.19-22 

 
     Seguir Jesus significa, muitas vezes, um grande sacrifício, sem recompensas ou segurança 

terrenas. Isso não é porque Jesus quer saber quem realmente está comprometido com Ele, pois, 

em outro momento, o Mestre disse: "Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve" (Mt 

11.30). Seguir Cristo é difícil porque os valores e práticas do mundo estão desviados para longe 

de Deus. Assim, Jesus não torna o discipulado rigoroso, mas um mundo cheio de pecado o faz.      

     O Mestre assegurou-se de que os discípulos calculassem o custo antes de segui-lo. Como 

Filho de Deus, Jesus não hesitou em exigir completa lealdade. Ele estava endireitando as 

prioridades tortas de Seus seguidores.  

     O homem em Mateus 8.21 pode não ter pedido permissão para ir ao funeral de seu pai, mas 

para postergar o compromisso de seguir Jesus até que seu pai morresse. Se sua preocupação era 

estabilidade financeira, aprovação familiar ou qualquer outra coisa, ele apenas ainda não queria 

comprometer-se com o sistema de valores de Jesus. Suas prioridades estavam fora de ordem. 

     Jesus, no entanto, não aceitou suas desculpas. Você pode achar que seguir Cristo custa 

"status" social, amizades, lazer ou uma rotina fácil. Contudo, segui-lo não deve ser deixado de 

lado, mesmo que outras prioridades estejam competindo pelo primeiro lugar [em sua lista]. O 

desafio direto de Jesus obriga-nos a questionarmo-nos sobre nossas prioridades ao segui-lo. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Ore o Salmo 10.1-15 em nome dos desamparados. Desenvolva compaixão e consciência por 

vítimas inocentes, buscando sentir o que elas sentem. 

Leia Salmos 10.1-15 

 

Leia Provérbios 3.7,8 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito do que leu e deixar 

que o Espírito Santo trabalhe em você. 


