
DIA 21 

Leia Gênesis 42.18 até 43.34 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 43.1 

 
       Jacó e seus filhos não tiveram alívio da fome. O plano geral de Deus incluía enviá-los para 

o Egito, reuni-los com José e comer dos celeiros do Egito. Mas este panorama não estava 

aparente a eles.  

     Sofrimento e dificuldades nunca acabam rápido o suficiente. Esperar pela intervenção de 

Deus pode testar nossas forças ao máximo. Mas permanecer fiel a Ele é uma oportunidade para 

aprender a ter maior confiança e dependência dele. Em outras palavras construímos um 

relacionamento mais profundo e próximo do Salvador. Sofrer também coloca a bondade de 

Deus em questão, mas a fidelidade é o caminho que deve ser percorrido para descobrir Sua 

bondade. 

     Foi isso que Jacó e seus filhos descobriram. Deus estava trabalhando para o bem deles por 

meio da fome. Assim, se você está enfrentando sofrimento ou dificuldades, e o Senhor não está 

trazendo o alívio tão rápido quanto você gostaria, Ele pode estar trabalhando para o seu bem 

nesse meio tempo. 

     A fidelidade é uma semente plantada no solo do sofrimento. É a perseverança que brota do 

chão (veja Tg 1.2,3). Ecoe as palavras do Salmo 119.81, e peça forças a Deus para permanecer 

fiel. 

Leia Mateus 13.47-14.12 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 13.55 

 
     Os moradores da cidade natal de Jesus conheciam-no desde que Ele era muito pequeno e 

estavam acostumados com Sua família. Por isso, eles não podiam acreditar em sua mensagem. 

O Mestre veio a eles como um profeta que os desafiava a responder a uma verdade espiritual 

não popular, e eles não deram ouvidos a mensagem atemporal de Jesus, porque não eram 

capazes de ver além do homem. 

     É fácil pensar que sabemos todas as intenções de Jesus. Podemos crer que Ele está 

principalmente preocupado com trazer paz ou revolução, pregando retidão ou graça, ou 

promovendo santidade ou justiça. Muitas vezes, usamos Jesus para apoiar nossas próprias 

prioridades e só ouvimos o que esperamos que Ele diga. Se não tomarmos cuidado, vamos 

desconsiderar outros importantes aspectos de Sua vida e ensino. 

     Assim como as pessoas em Sua cidade natal, podemos limitar Jesus sem querer. No entanto, 

submeter-se a Ele dá-lhe o poder de mudar o curso de nossa vida. E isso pode criar incerteza, o 

que é assustador. Mas Deus é bom. Peça a Ele que lhe dê ouvidos para ouvir Suas palavras e 

olhos para ver aonde ele está levando você. 

 

 

 

 



ORANDO OS SALMOS 

 
      Lembre-se do resgate e da provisão de Deus ao orar este Salmo. Traga à memória a clara 

direção de Deus, bem como os caminhos retos que Ele traçou diante de você. 

Leia Salmos 18.16-36 

Leia Provérbios 4.7-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


