
DIA 45 

Leia Êxodo 37.1-38.31 

 

ESTUDO DE HOJE: ÊXODO 38.21 
 

     Na construção do tabernáculo, Moisés definiu os passos, mas Itamar supervisionou o 

projeto. Todos nós temos talentos e habilidades diferentes. Deus não pediu a Moisés para 

construir o tabernáculo, mas para motivar os especialistas a fazê-lo. Descubra em que área 

Deus deu-lhe um dom Encontre outras pessoas com quem você pode ter uma parceria, e, 

depois, procure projetos em que possam trabalhar juntos. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
POR QUE JESUS ORDENOU QUE SEUS DISCÍPULOS SE BATIZASSEM? 

    O batismo é um importante elemento da fé cristã e assim foi desde o princípio (At 2.38). O 

batismo é um ritual de purificação, que simboliza a remoção de impureza e do pecado da vida 

da pessoa. Ele representa o arrependimento do pecado e a entrega da vida a Deus para o perdão 

e para a purificação, As palavras "batismo" e "batizar" já eram utilizadas no judaísmo para 

referir-se a um rito religioso de purificação. 

     A Lei de Moisés estabeleceu o uso de água para purificar as pessoas de contaminação 

cerimonial (Nm 19.14-19). O batismo de João era um aspecto de seu papel na preparação do 

coração da pessoa para receber o Messias (Lc 3.4-6), e aqueles que receberam o batismo e 

arrependeram-se de seus pecados eram aqueles que estavam preparados para a mensagem de 

Jesus (Lc 7.29,30).  

     Depois de Sua ressurreição, Jesus ordenou a Seus discípulos que batizassem os novos 

convertidos (Mt 28.19). O batismo cristão é entendido como a morte e a ressurreição com 

Cristo, o que significa a morte da velha vida e o começo da nova (Rm 6.3,4). Por conseguinte, o 

batismo significa a união espiritual do cristão com Cristo e com Sua igreja (Gl 3.27).  

     Logo, o batismo tornou-se o rito de iniciação na comunidade cristã. Por essa razão, muitos 

teólogos veem o batismo como o equivalente cristão da circuncisão, o rito que iniciava a adesão 

à nação de Israel sob a antiga aliança (CI 2.11,12). Seja qual for a relação com a circuncisão do 

Antigo Testamento, o batismo significa um coração transformado e uma consciência limpa, que 

vêm do perdão da parte de Deus (Jr 4.4; Rm 2.29). 

     Como um ritual de purificação, o batismo cristão significa tanto o perdão dos pecados como 

o recebimento do Espírito Santo (At 2.38; 10.47,48). Muitos estudiosos veem o batismo como a 

confirmação externa do selo interior do Espírito, cuja presença é um "penhor" da herança eterna 

que aguarda o fiel povo de Deus (Ef 1.14). 

Leia Mateus 28.1-20 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 28.18-20 

 
     Mesmo depois de curar muitas pessoas, os discípulos ainda temiam pela vida nos mares 

tempestuosos (Mt 8.16,26). E mesmo depois de Jesus ter alimentado milhares em um almoço 

escasso, os discípulos ainda estavam preocupados sobre onde receberiam a próxima refeição 



(Mc 8.16). Agora, mesmo depois de ver Jesus ressuscitado da morte, alguns ainda tinham suas 

dúvidas. 

     Quando somos confrontados pelas nossas dúvidas e medos, é encorajador saber que Jesus 

não desistiu de Seus discípulos. Em vez disso, o Mestre acalmou-os, e lembrou-os de Sua 

autoridade - a mesma autoridade que alimentou milhares e acalmou tempestades. Jesus não 

havia mudado nada a esse respeito, e também os assegurou de que estava presente com eles - 

sempre. 

     Além disso, Jesus confiou a Sua obra a esses discípulos que duvidavam. Após garantir-lhes 

Seu poder e Sua presença, deu-lhes uma missão. 

     Temos a mesma missão hoje. Então, quando estiver de frente com suas dúvidas e medos, 

lembre-se do poder de Jesus e da promessa de Sua presença. Lembre-se das histórias de Seus 

milagres - alimentando, curando e vencendo a morte. E tenha em seu coração que Ele ainda usa 

discípulos que têm suas dúvidas. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Ouça as promessas feitas aos justos. Considere as advertências aos maus. Ao orar, confie no 

cuidado do Senhor pela sua vida. 

Leia Salmos 34.11-22 

 

Leia Provérbios 9.9,10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


