
DIA 20 

Leia Gênesis 41.16 até 42.17 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 41.38-40 

 
       Aonde quer que fosse, José destacava-se, fosse dentro dos muros da prisão, fosse dentro do 

palácio do Faraó. E em cada situação ele aprendeu a importância de servir a Deus e ao próximo. 

Faraó reconheceu que José era um homem "cheio do espírito de Deus." Seu treinamento para o 

palácio do governante envolvia ser, primeiro, escravo e depois um prisioneiro. No entanto, ele 

não considerou essas experiências inúteis, mas usou-as como oportunidades para moldar seu 

caráter. Elas o prepararam para o que viria a seguir. 

     Seja qual for a sua situação, e o quão indesejável ela é, considere-a parte do seu treinamento 

para servir a Deus. Você provavelmente não vai interpretar os sonhos de um rei, mas servir ao 

próximo com palavras amáveis, atos misericordiosos e sábios conselhos irá revelar para seus 

conhecidos que o Espírito de Deus habita em você. Pense em seus parentes, vizinhos e colegas 

de trabalho. Quem o Senhor pode incentivar hoje por meio de seu serviço? 

Leia Mateus 13.24-46 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 13.33 

 
     Na Bíblia, a levedura é normalmente usada como um símbolo do mal ou de impureza. Mas 

aqui é um símbolo positivo de crescimento. Apesar de a levedura parecer o menor ingrediente, 

ela penetra o pão inteiro. Portanto, embora tenha começado pequeno e quase invisível, o Reino 

logo cresceria e teria um grande benevolente impacto no mundo. 

     Da mesma forma, é fácil acreditar hoje que Deus está ausente, porque não podemos vê-lo 

em ação neste mundo. Mas lembre-se: a obra de Deus, às vezes, é sutil e silenciosa. Uma 

grande mudança nem sempre é visível. Contudo, as pessoas clamam por atenção e visibilidade, 

porque não acreditam nisso. 

    Se você está trabalhando duro para trazer uma boa mudança, tenha bom ânimo, afinal a 

levedura é sutil. Às vezes, mudanças profundas acontecem, mesmo que o pão pareça o mesmo. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
      Ore com a certeza de que Deus ouve você do Seu santuário. Exalte com palavras a grandeza 

e o poder do Senhor. Ore com reverência e admiração por Ele. 

Leia Salmos 18.1-15 

Leia Provérbios 4.1-6 

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. 


