
DIA 5 

Leia Gênesis 11.1 até 13.4 

 

ESTUDO DE HOJE:GÊNESIS 11.3,4 

 

     É mais provável que a torre de Babel fosse um zigurate, o qual, naquela época, era 

comumente utilizado como templo na Babilônia. Eles pareciam pirâmides com degraus 

ou rampas nas laterais. Os zigurates chegavam a 90 metros de altura e, muitas vezes, 

tinham o mesmo de largura. Isso tornava-os a principal atração da cidade. 

     A torre de Babel foi uma grande realização humana, uma das maravilhas do mundo. 

Mas era um monumento para as próprias pessoas, em vez de ser para Deus. Era uma 

obra notável à própria grandeza, algo para o mundo inteiro ver. 

     Nós também podemos construir monumentos que chamam atenção para as nossas 

realizações - roupas, belas residências, escolas particulares, igrejas grandes e até 

mesmo grandes projetos de culto. Estas coisas não são erradas por si só, podem até 

ser boas, mas quando são utilizadas para estabelecer identidade e valor próprio, 

afastamos Deus. Temos liberdade para ter sucesso em muitas áreas, mas não para 

substituir o Senhor. Que zigurates você construiu em sua vida?  

 

Leia Mateus 5.1-26 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 5.1-12 

 

     Mateus 5-7 é chamado de sermão da montanha porque Jesus "entregou-o em uma 

colina próxima a Cafarnaum. Este sermão provavelmente durou vários dias de 

pregação. 

     Quando Jesus anunciou que o Reino estava próximo (Mt 4.17), as pessoas 

naturalmente perguntaram: Como posso qualificar-me para estar no Reino de Deus?" 

No sermão da montanha, Jesus desafiou os orgulhosos e legalistas líderes religiosos da 

época. Isso relembrou-os das mensagens dos profetas do Antigo Testamento, que, 

assim como o Mestre, ensinaram que a sincera obediência é mais importante que a 

prática legalista. 

     Jesus também disse que o Reino de Deus tem prioridades diferentes das dos reinos 

mundanos. Os cidadãos do Reino celeste buscam bênçãos e benefícios diferentes e 



têm atitudes diferentes. No Reino dos Céus, riqueza, poder e autoridade não são muito 

importantes - mas a fiel obediência é.  

     Que tipo de bênçãos você procura? Você está perseguindo dinheiro, prestígio e 

influência? Ou suas atitudes refletem os valores do Reino – a humildade, a servidão e o 

sacrifício de Jesus? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

     Ore o Salmo 5 para comprometer seu coração a Deus, e somente a Ele. Tenha 

prazer e encontre refúgio em adorar e seguir a Deus. 

 

Leia Salmos 5.1-12 

Leia Provérbios 1.24-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


