
DIA 15 

Leia Gênesis 31.17 até 32.12 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 31.38-42 

 
     Jacó criou o hábito de fazer mais do que se esperava dele. Quando seus rebanhos eram 

atacados, ele assumiu os prejuízos em vez de dividi-lo com Labão. Ele trabalhava duro, mesmo 

depois de vários cortes salariais. Sua diligência, por fim, deu frutos, e seus rebanhos 

começaram a multiplicar-se. 

     Criar o hábito de fazer mais do que o esperado pode construir o tipo de personagem de 

sucesso. Jesus não quer apenas que busquemos a justiça, mas que também pratiquemos a graça 

(veja Mt 5.41). Isso agrada a Deus, atrai reconhecimento e desenvolvimento, e melhora sua 

reputação. Também aumenta a confiança dos outros em você, dá-lhe mais experiência e 

conhecimento, e desenvolve sua maturidade espiritual. Por quem você pode superar-se e ir mais 

além hoje? 

Leia Mateus 10.26 até 11.6 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 10.34 

 
     Jesus não veio para trazer o tipo de paz que exalta uma divisão profunda para o bem da 

harmonia superficial. Conflitos e divergências surgirão entre os que escolheram seguir ou os 

que não escolheram seguir Cristo. O estilo de vida de Jesus contradiz uma vida cheia de 

pecado. Ele não vai ficar em paz com o pecado, mas irá extirpá-lo. 

     O pecado não apenas cria conflito com Deus, mas também está em conflito consigo mesmo. 

Por outro lado, não há conflito no estilo de vida de Jesus, e podemos aguardar pelo dia em que 

Ele total e derradeiramente irá remover o pecado, resolver os conflitos e trazer a paz. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Ore o Salmo 13 determinado a confiar que Deus irá responder-lhe no tempo certo. 

Leia Salmos 13.1-6 

Leia Provérbios 3.16-18 

 

 

 

 

 

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. 


