
DIA 9 

Leia Gênesis 20.1 até 22.24 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 20.2; 22.2 

 
     Embora Abraão seja um dos nossos heróis da fé, até ele repetiu os mesmos erros. Ele já 

havia usado essa mesma mentira antes para proteger-se (Gn 12.11-13). Ao cair mais uma vez 

em tentação, ele arriscou criar um costume. 

     O pecado geralmente é uma cova criada ao longo do tempo. Abraão corria o risco de criar o 

hábito de mentir sempre que suspeitasse que a sua vida estava em perigo. Ele tinha suas 

próprias prioridades em seu coração. 

     Não importa o quanto amamos Deus, algumas covas são especialmente difíceis de resistir. 

Este tipo está gravado em nosso coração devido a uma vida inteira [de um mesmo] 

comportamento. E à medida que lutamos contra esses pecados, podemos ser animados por saber 

que Deus está arando o solo do nosso coração, assim como fez com Abraão (ver também Jr 4.3, 

4). Mas isso pode ser doloroso. 

     E certamente foi doloroso para Abraão. Deus testou o patriarca quando lhe pediu para 

sacrificar Isaque. O Senhor não queria assistir a falha de Abraão. Ele queria aprofundar a 

capacidade de obediência dele, e assim, desenvolver seu caráter. Deus queria reorganizar as 

prioridades do pai da fé. Quando somos provados, podemos reclamar da dor, ou podemos 

alegrar-nos por Deus estar trabalhando em nosso coração. 

Leia Mateus 7.15-29 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 7.24-27 

 
      As duas vidas que Jesus compara no final do sermão da montanha têm vários pontos em 

comum: ambas ouviram os ensinamentos de Jesus, construíram e vivenciaram as mesmas 

tempestades da vida. A diferença entre elas não foi causada pela ignorância, afinal, ambas 

tinham o conhecimento de que precisavam. Portanto, a diferença está na forma como 

responderam ao ensino de Jesus.  

     Aquelas vidas podem parecer semelhantes externamente, mas as diferenças estruturais e 

duradouras serão reveladas pela forma como enfrentam as tempestades. Quando você segue 

Jesus, as diferenças imediatas de sua vida podem não ser óbvias, mas amar Deus é um 

comportamento que vai passar a afetar até mesmo o seu destino eterno. Até que ponto sua vida 

segue os ensinamentos dados por Jesus no sermão da montanha? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
      Ore o Salmo 9.1-12 com alegria, por saber que Deus está fazendo tudo certo e não 

abandonará aqueles que o buscam 

 

Leia Salmos 9.1-12 



Leia Provérbios 2.16-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


