
DIA 18 

Leia Gênesis 37.1 até 38.30 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 37.19,20 
 

     O ciúme seria capaz de fazer você ficar com vontade de matar alguém? Antes de dizer: 

"Claro que não” veja o que aconteceu nessa história, Dez homens estavam dispostos a matar 

seu irmão mais novo por causa de uma túnica e de alguns sonhos relatados por este. Eles 

estavam furiosos por causa de seu orgulho e inveja que sentiam do favoritismo do pai deles.               

O ciúme profundo que sentiam havia se transformado em pura raiva, cegando-os para o que 

era certo.  

     O ciúme pode ser difícil de reconhecer porque nossos motivos para tê-lo parecem 

justificados. Mas se não for analisado, o ciúme não vai parar de crescer. E quanto mais tempo 

este sentimento apodrecer, mais difícil será removê-lo. Quando o ciúme chega ao ponto em 

que devem ser tomadas medidas drásticas removê-lo, o que acontece, em vez disso, é que o 

pecado pode sentir-se mais tranquilo e justificável. Assim, para evitar isso, trate os primeiros 

sinais do ciúme quando você perceber que está comparando o reconhecimento, os prêmios e 

as conquistas dos outros com os seus, ou quando você deseja que eles falhem. 

     O ciúme é uma emoção difícil de controlar. Desse modo, em vez de insistir na fonte de seu 

ciúme, passe um tempo refletindo sobre o poder perfeito do Pai, em Seu amor e bondade. 

Essas qualidades revelam um Deus que quer o seu bem e que procura abençoá-lo por meio de 

sua confiança nele. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
POR QUE SATANÁS OPÔS-SE A JESUS? 

     Um agente do pecado e do mal se opôs a Jesus (Mt 4.1-11). No livro de Mateus, ele é 

chamado de "Satanás" (que significa "adversário"; veja Mt 16.23), diabo" (Mt 

13.39),"tentador","principe dos demônios" (Mt 9.34), de "belzebu","maligno" (Mt 6.13; 13.19) 

e "inimigo" (Mt 13.39). 

     A missão de Jesus de anunciar e de trazer o Reino de Deus, inevitavelmente, entrou em 

atrito com as forças de Satanás, o que incluiu a expulsão de demônios (veja Mt 8.16,17,28-34). 

Mateus relata que Satanás tem poder sobre reinos (Mt 4.8,9) e que tem anjos a seu comando. A 

principal ferramenta usada por ele é a tentação, e seu objetivo é gerar desobediência a Deus. 

Como Cristo é o agente de Deus para a salvação dos seres humanos, Satanás primeiro, atacou 

Cristo. Mas Jesus o derrotou e um dia irá tirar de Satanás todos os seus poderes (Mt 25.41.46). 

Leia Mateus 12.22-45 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 12.38-40 

 
     Os fariseus pediram outro sinal milagroso, mas não porque estavam sinceramente buscando 

conhecer Jesus. Eles já haviam visto o suficiente para convencerem-se de que Ele era o 



Messias, mas recusavam-se a abrir o coração. Eles já estavam decididos a não acreditar em 

Jesus, e mais milagres não mudaria isso. 

     Muitas pessoas disseram: "Se eu simplesmente presenciasse um verdadeiro milagre, então, 

poderia, de fato, acreditar em Deus.” Mas a resposta de Jesus aos fariseus aplica-se a nós. 

Temos uma abundância de evidências: o nascimento de Jesus, Sua morte, ressurreição e 

ascensão, e séculos de Sua obra na vida dos cristãos ao redor do mundo. Por isso, em vez de 

procurar por mais evidências e milagres, confie no que Deus já fez e siga em frente. Ele pode 

usar sua vida como evidência para alcançar outra pessoa. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Ore o Salmo 16 com o pensamento nas qualidades divinas e no que cada uma delas 

representa em sua vida. Alegre-se pelas bênçãos da presença de Deus em sua vida 

Leia Salmos 16.1-11 

 

Leia Provérbios 3.27-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


