
DIA 40 

Leia Êxodo 29.1 até 30.10 

 

ESTUDO DE HOJE: ÊXODO 29.45,46 

 
       Deus expressou Seu grande desejo de estar com os israelitas ao tirá-los do Egito. Ele queria 

viver entre o povo e protegê-lo. Em toda a Bíblia, o Senhor mostra que não é apático ou 

desinteressado. Ele não criou o mundo para depois sentar-se e vê-lo girar. 

     Deus quer viver no meio do Seu povo hoje. Em vez tirar você do Egito, porém, Ele o 

"chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” (I Pe 2.9).  

     Deus estava tão determinado a estar com Seu povo que acabou tornando-se um como 

aquelas pessoas. Jesus veio ao mundo para que o mundo pudesse conhecê-lo: "o povo que 

estava assentado em trevas viu uma grande luz; e aos que estavam assentados na região e 

sombra da morte a luz raiou” (Mt 4.16). E a vida [de Jesus] era a luz dos homens" (Jo 1.4). 

     Infelizmente, “o mundo não o conheceu”. Veio para o que era seu, e os seus não o 

receberam. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus: 

aos que creem no seu nome (Jo 1.10-12).  

     Deus quer fazer parte de sua vida. Deixe a Sua luz brilhar em você por meio de Sua Palavra. 

Leia Mateus 26.17-35 

 

ESTUDO DE HOJE: 26.26 

 
    A Ceia do Senhor. A ação de graças. A Comunhão. Cada nome que usamos para esse 

sacramento apresenta uma dimensão diferente dele. É a "Ceia do Senhor”, pois comemora a 

ceia de Páscoa que Jesus comeu com os discípulos. É a "ação de graças”, porque nela podemos 

agradecer a Deus pela obra de Cristo feita por nós. É a "Comunhão", porque, por meio dele, 

estamos em comunhão com Deus e com os outros cristãos. 

     Quando comemos o pão e bebemos o vinho, devemos refletir calmamente enquanto 

lembramo-nos da morte de Jesus. É preciso também recordarmo-nos de Sua promessa de voltar, 

e então aguardar esse retorno. Confiar no maravilhoso dom de Deus ao dar-nos Cristo deve 

inspirar gratidão, e a alegria deve ser fruto do encontro com o Senhor e de reunir-se com Seu 

corpo de cristãos. 

     Conforme você participa, comendo o pão e bebendo o vinho, reflita sobre o significado 

desse ato, agradeça a Deus pela Sua bondade com você, e celebre com o próximo na presença 

de Cristo. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
      Ore pela causa dos justos neste mundo. Que o caráter divino seja revelado por intermédio 

da vida deles. 

Leia Salmos 31.19-24 

Leia Provérbios 8.15-21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


