
DIA 32 

Leia Êxodo 13.17 até 15.18 

 

ESTUDO DE HOJE: ÊXODO 13. 17,18,21,22 
 

     Deus nem sempre trabalha da forma que melhor nos parece. É possível enxergarmos rotas 

mais rápidas, baratas e agradáveis, mas estas rotas podem não ser o caminho de Deus. O 

Senhor não guiou os israelitas diretamente do Egito à Terra Prometida, Ele os levou por um 

longo caminho para evitar lutas com os filisteus. Deus deu aos hebreus uma coluna de nuvem 

e uma coluna de fogo para que soubessem, dia e noite, que Deus estava com eles em sua 

jornada. 

     Da mesma forma, quando seguimos o caminho de Deus, Ele vai conosco. Sua presença ao 

nosso lado na viagem é mais importante do que qualquer outra coisa, - até mesmo que o 

destino. Pois, "bom é aproximar-me de Deus" (SI 73.28). Deus pode ver o fim de sua jornada, 

desde o início, e Ele vai com você. 

     Que pilares o Senhor deu a você? Ele lhe deu a Sua Palavra e o Seu Espírito. Assim como 

os hebreus olhavam para as colunas de nuvem e fogo, você pode olhar para as Escrituras dia e 

noite como "lâmpada para os seus pés" (Sl 119.105). E o Espírito Santo vos ensinará todas as 

coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito" (Jo 14.26). 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
SERÁ QUE O ÊXODO REALMENTE ACONTECEU? 

     Não há algo semelhante ao relato da história de Israel em toda a literatura do mundo antigo. 

Não há relato em textos egípcios como os eventos que a Bíblia descreve - mas nenhum povo 

antigo relatou os desastres que ele mesmo experimentou, exceto Israel. Outros povos antigos 

narram apenas aspectos bons, por acreditar que o relato em si implicaria em algo ruim. A 

narrativa da Bíblia é diferente de qualquer outra coisa encontrada no Antigo Oriente Médio.  

     A arqueologia não pode provar que certos eventos aconteceram, mas é capaz de demonstrar 

as condições que teriam permitido que eles ocorressem. Esse é o caso do livro de Êxodo e da 

Bíblia em geral. Nem registros egípcios nem a arqueologia confirmam ou contradizem os 

relatos bíblicos. No entanto, o texto de Êxodo mostra uma intima familiaridade com o 

pensamento e com a cultura egípcia.  

     Os escritores da Bíblia acreditavam estar relatando acontecimentos reais, e esperavam que 

seus leitores os tomassem como tais. A Bíblia é, de fato, inspirada por Deus (II Tm 3.16;II Pe 

1.20,21), então esses eventos não podem ser fictícios. Êxodo 18.8-12 registra as palavras de 

Jetro, sogro de Moisés; Jetro louva a Deus por ter livrado os israelitas do Egito. Esse é o 

primeiro exemplo de alguém que colocou sua fé no Senhor por causa de um testemunho do que 

realmente aconteceu. A fé em Deus e na Bíblia tem um forte embasamento histórico. Deus, 

realmente, interveio na História para agir em prol da salvação da humanidade. Seus atos 

incluem o êxodo de Israel do Egito e têm seu clímax na vida, na morte e na ressurreição de 

Jesus Cristo. 

Leia Mateus 21.23-46 

 



ESTUDO DE HOJE: MATEUS 21.23-27 

 
     Os fariseus queriam saber onde Jesus obteve a Sua autoridade. Se Jesus dissesse que a Sua 

autoridade veio de Deus, eles o acusaram de blasfêmia; se Ele dissesse que estava agindo pela 

própria autoridade, a multidão ficaria convencida de que os fariseus tinham maior autoridade. 

Mas, Jesus respondeu-lhes com uma pergunta que expôs os motivos reais de o estarem 

questionando. Na verdade, eles não desejavam receber uma resposta para a pergunta; queriam 

somente prendê-lo. Jesus mostrou que os fariseus queriam a verdade somente se Ele apoiasse os 

seus pontos de vista e causas. 

     É fácil criticar duramente os fariseus, mas também é preciso aprender com eles. Quantas 

vezes não agimos do mesmo modo? Quantas vezes ignoramos a verdade por ela desafiar nossas 

opiniões pessoais? O desacordo pode, frequentemente, deixar-nos surdos (Mt 11.15).  

     Se os fariseus reconhecessem a autoridade de João, deveriam admitir a autoridade de Jesus 

também. Agir dessa forma deve ter requerido humildade. Esse preço parece alto demais para os 

fariseus, mas eles ganhariam muito. Quando você se depara com uma verdade que requer 

atitude de humildade, pense em tudo o que você pode ganhar ao aceitá-la. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Convide o Senhor a sondar sua vida e seu compromisso com Ele. Alegre-se na certeza de 

sua misericórdia. 

Leia Salmos 26.1-12 

 

Leia Provérbios 6.16-19 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


