
DIA 19 

Leia Gênesis 39.1 até 41.15 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 39.6-12 

 
       José evitou a mulher de Potifar o máximo possível. Ele recusou suas investidas e, por fim, 

"fugiu” dela. Ele resistiu à sua sedução, dizendo que aquilo seria um pecado contra Deus. As 

vezes, apenas tentar evitar a tentação não é suficiente. 

     José não disse: "Eu estaria prejudicando você", ou "Eu estaria pecando contra Potifar," ou 

mesmo "Eu estaria pecando contra mim mesmo".  Sob pressão, essas desculpas são facilmente 

racionalizadas. Para José, Deus não estava distante e indiferente; o Senhor estava por perto e 

próximo do coração e da mente, de José. Assim, não havia espaço na mente dele para 

considerar [o pecado], pois o Pai estava preenchendo a mente dele. Deus e o pecado não podem 

ocupar o mesmo espaço. 

     Devemos dar as costas e fugir da tentação, principalmente quando ela for muito forte, como, 

no geral, é o caso na tentação sexual. Lembre-se de que o pecado sexual não é apenas o 

consensual, entre dois adultos. Ele substitui Deus por pecados que ocupam a mente e o coração. 

E remover o Senhor do coração é de fato, "um grande pecado contra Ele”. 

Leia Mateus 12.46-13.23 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 13.10-13 

 
     Jesus utilizava muitas histórias, ou parábolas (Mt.13.3,34), quando falava às multidões. 

Essas histórias comparavam algo não familiar a algo familiar, ajudando-nos a compreender a 

verdade espiritual ao utilizar objetos e relacionamentos do cotidiano. Quando falava em 

parábolas, Jesus não estava escondendo verdade dos que a buscavam com sinceridade, pois 

quem recebia a verdade espiritual procurava compreender Suas ilustrações. No entanto, para 

outros, elas eram apenas histórias sem sentido ou para entretenimento. Os ouvidos humanos 

captam muitos sons, mas há um tipo de ouvir muito mais profundo, que resulta em 

compreensão espiritual. 

     As parábolas de Jesus estimulavam os ouvintes a descobrirem a verdade, e, ao mesmo 

tempo, escondiam a verdade daqueles que eram preguiçosos ou teimosos demais para procurá-

la. Para os que a buscam com sinceridade, a verdade torna-se clara. 

     Cada parábola tem um significado central, exceto quando Jesus indicava o contrário. 

Devemos, portanto, tomar cuidado para não lermos as parábolas dissociadas do seu contexto, 

forçando-as a dizer o que não querem. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
      Ore o Salmo 17 com um espírito de arrependimento para que você possa imitar a 

honestidade, o comprometimento e a inocência de Davi. Volte-se para Deus para buscar perdão, 

justiça e proteção. 

Leia Salmos 17.1-15 



Leia Provérbios 3.33-35 

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. 


