
DIA 46 

Leia Êxodo 39.1 até 40.38 

 

ESTUDO DE HOJE: ÊXODO 40.38 
 

          Na abertura de Êxodo, os israelitas eram escravos - fazendo tijolos sem palha (Êx 5.7). 

Agora, eles estavam seguindo a manifestação da presença de Deus - a coluna de nuvem e a 

coluna de fogo - levando o tabernáculo que tinham construído para  Deus. Êxodo começa na 

escuridão e termina em glória. No entremeio, havia muitas dificuldades. Os israelitas vagaram 

pelo deserto e aprenderam sobre a obediência e a depender de Deus para prover suas 

necessidades. 

     A vida cristã tem muitos desses contornos. Começamos como escravos do pecado, somos 

resgatados por Deus, e finalizamos nossa vida de peregrinação vivendo para sempre com Ele. 

Mas hoje, encontramo-nos em algum lugar entre a melancolia e a glória. 

     Alguns dias são longos e desanimadores; outros são claros e cheios de propósitos. Em 

cada dia, Deus está ensinando-nos a obediência e a perseverança. Em todos os nossos dias, o 

Senhor instrui-nos a depender dele para as coisas de que precisamos. E, no final, veremos 

que, por meio da confiança e obediência, Deus atraiu-nos para perto dele. 

 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
JESUS É O FILHO DE DEUS? 

    Muitas vezes, as curas, os exorcismos, a ressurreição dos mortos e os ensinamentos de Jesus 

geravam surpresa, admiração, espanto e medo. Isso enfatiza a natureza milagrosa do ministério 

de Cristo. Marcos queria que seus leitores se perguntassem: "Mas quem é este que até o vento e 

o mar Ihe obedecem?” (Mc 4.41). Sendo que ele mesmo já dera a resposta: "Jesus Cristo, Filho 

de Deus” (Mc 1.1). 

     Imediatamente após a apresentação de Jesus em Marcos 1.1, Sua identidade como o Filho de 

Deus foi confirmada pelo Senhor em Seu batismo (Mc 1.11) e por demônios, no início de Seu 

ministério (Mc 1.24). Mais tarde, os discípulos reconheceram-no como o Messias (Mc 8.29), 

embora ainda não como o Filho de Deus; e Jesus começou a ensiná-los sobre Sua morte 

iminente (Mc 8.31). Então, na transfiguração de Cristo, Deus afirmou a identidade de Jesus (Mc 

9.7). Próximo à hora de Sua morte, o Mestre confirmou Sua identidade como Filho de Deus, 

tanto por meio de Seus ensinos como em Seu julgamento (Mc 12.6; 13.32; 14.61,62). 

     A confissão de Sua identidade como Filho de Deus aconteceu na crucificação, quando um 

centurião romano foi a primeira pessoa no Evangelho de Marcos a reconhecer que Jesus é 

verdadeiramente o Filho de Deus (Mc 15.39). A identidade de Cristo como o Filho de Deus foi 

comprovada por meio de exorcismos e do reconhecimento da parte do Altíssimo. No entanto, 

Sua morte sacrificial e as profecias que cumpriu são a maior evidência de que Ele é o Filho de 

Deus. 

Leia Marcos 1.1 até 1.28 

 

ESTUDO DE HOJE: MARCOS 1.3 



 
     Quando as luzes do cinema apagam-se, o público sabe que o filme está prestes a começar. 

Todo mundo se acalma e olha para a tela. Foi assim que João Batista preparou o caminho para 

Jesus. A mensagem de João alertou as pessoas de que algo estava para acontecer. Ele chamou a 

atenção delas para que estivessem alerta à "vinda do Senhor". Dessa forma, não seriam pegas 

de surpresa, mas estariam prontas. As pessoas ouviriam porque gostariam de saber o que Jesus 

tinha a dizer. Elas estariam ansiosas em seus assentos. 

      De forma semelhante, pode-se obter uma plateia para o que Jesus tem a dizer. Que coisas 

criativas você poderia fazer para "preparar o caminho" para a revelação de Cristo? Talvez, 

pudesse contar histórias sobre Jesus ou sobre a Sua obra na Igreja. Ou então, discutir algumas 

das coisas desafiadoras que Ele disse e fez. Poderia ainda obedecer à ordem de Jesus de amar o 

próximo. Ou talvez, fosse apenas contando a sua própria história. 

     Às vezes, é apenas uma questão de antecipar-se a Jesus. Já viu um grupo de pessoas 

prestando atenção em algo? Você também não começa a prestar atenção? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Ore e dedique sua causa ao Senhor. Se você tem inimigos, não se ire com eles, mas ore pela 

vida deles. 

Leia Salmos 35.1-16 

 

Leia Provérbios 9.11,12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


