
DIA 42 

Leia Êxodo 32.1 até 33.23 

 

ESTUDO DE HOJE: ÊXODO 32.4,5 
 

     Dois deuses populares do Egito, Hapi (Apis) e Hathor, eram idealizados como um touro e 

uma novilha. Os cananeus adoravam a Baal, seu símbolo sagrado do poder e da fertilidade, 

também visualizado como um touro. 

     Sem dúvida, os israelitas, que acabaram de sair do Egito, acharam muito natural fazer um 

bezerro de ouro para representar o Deus que havia acabado de libertá-los. Mesmo tendo visto 

o Deus invisível em ação, o povo estava cansado de um deus sem rosto. Os israelitas podiam 

até ter acreditado que estavam adorando Deus. 

     Mas, ao fazer esse deus bezerro, Israel desobedeceu à ordem que Deus lhe deu: "Não farás 

para ti imagem de escultura” (Êx 20.4). 

     Mesmo se não fizermos bezerros de ouro, muitas vezes tentamos fazer Deus à nossa 

imagem, moldando-o para enquadrar-se às nossas expectativas, desejos e circunstâncias. 

Dessa forma, tudo gira em torno de nós, não de Deus. Acabamos adorando a nós mesmos em 

vez de Deus, que nos criou. 

O que você acha que merece da parte de Deus? O quer pensa que Deus deveria dar-lhe? O 

que você está enfrentando e quer que Deus faça algo respeito? Está servindo a  Deus, ou 

tentando fazê-lo servir a você? 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
SERÁ QUE DEUS PODE ARREPENDER-SE DE ALGO E DEPOIS MUDAR DE 

IDEIA? 

    Por 34 vezes no Antigo Testamento, Deus muda de ideia ou lamenta (do hebraico, 

"nakham"). O que isso pode significar? Será que Ele voltava atrás ou ficava com dó? 

Lamentava-se ou entristecia-se? 

    Uma coisa é clara: Deus nunca se arrepende de pecado ou de falha moral, porque Ele é 

perfeito (Nm 23.19; I Sm 15.29). Ele pode decidir deter a calamidade ou o juízo que iniciou em 

resposta a orações de arrependimento (Jr 18.7-10), a um intercessor (Am 7.2-6) ou, até mesmo, 

a nenhuma mediação aparente (2 Sm 24.16). Em algumas ocasiões, Deus “lamenta” por algo 

que fez, como a escolha de Saul como rei (1 Sm 15.11). Contudo, Deus não está admitindo 

erros do passado, mas expressando angústia com relação a vidas que tomaram rumos errados. 

     Teólogos debatem acerca do grau em que Deus, que é onisciente e onipotente, pode “mudar 

de ideia". Na Bíblia, qualquer palavra que se refira a uma mudança de pensamento da parte de 

Deus reflete uma perspectiva humana acerca dele. Portanto, qualquer mudança em Deus seria 

uma mudança de perspectiva humana, um reflexo de Seu amor imutável, de Sua misericórdia, 

de Sua fidelidade e de Sua santa vontade; não se refere a uma mudança no poder, na 

onisciência, na presciência, na sabedoria, nem na santidade de Deus. 

Leia Mateus 26.69 até 27.14 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 26.69-74 



 
     A negação de Pedro aconteceu em etapas. Primeiro, ele fingiu estar confuso com a acusação. 

Depois, jurou que não conhecia Jesus. E por fim, disse que amaldiçoaria a si mesmo se 

estivesse mentindo.  

     Da mesma forma, o pecado é uma série de escolhas graduais. Pode iniciar com a confusão: 

"Eu não tenho certeza se isso é errado”. Depois, começamos a afirmar a primeira declaração: 

"Eu não acho que é errado". Finalmente, é possível chegarmos a um ponto em que abraçamos o 

pecado sem nos importar com as consequências: "Eu não me importo se for errado". Neste 

ponto, atingimos um lugar em que as prioridades de Deus já não importam para nós. 

Se você vê o seu reflexo nessa sequência de eventos, pense melhor sobre para onde está indo.  

Pedro chorou "amargamente" porque seu coração estava agora a quilômetros de distância, 

mesmo tendo declarado "eu nunca me escandalizarei" (Mt 26.33) apenas horas antes. 

     Hoje em dia, não importa quantos quilômetros seu coração tenha percorrido,  Deus ainda 

está presente Converta-se, e Deus irá restaurá-lo (Is 57.15). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Adore o Senhor que é poderoso o suficiente para criar tudo com Suas palavras. 

Leia Salmos 33.1-12 

 

Leia Provérbios 8.32-36 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


