
DIA 50 

Leia Levítico 7.28 até 9.6 

 

ESTUDO DE HOJE: LEVÍTICO 7.37,38 

 
       Deus deu ao Seu povo muitos rituais e instruções para seguir em Levítico. Cada um foi 

feito para ensinar lições valiosas dos israelitas. Mas, com o tempo, povo ficou indiferente aos 

significados desses rituais, ou os significados dos rituais foram esquecidos. Israel começou a 

perder o contato com Deus, porque não entendia como esses ritos o aproximaram do Senhor.  

        Quando sua igreja parece estar realizando tradições sem sentido, tente descobrir o 

significado original e o propósito por trás do que você faz. Em vez de tornar-se crítico ou 

desanimado, procure entender de onde vieram essas tradições. Em seguida, descubra como elas 

foram usadas para atrair pessoas para mais perto de Deus. Muitas vezes, isso vai trazer vida 

nova a velhas tradições. Mas, em outros momentos, vai mostrar que é hora de acabar com ela: 

Igrejas cristãs não fazem mais sacrifícios porque algo melhor surgiu - o sacrifício de Cristo. 

Agora, temos novas tradições que nos guiam em direção a Ele. 

 

Leia Marcos 3.31 até 4.25 

 

ESTUDO DE HOJE: MARCOS 3.31-35 

 
     A mãe de Jesus era Maria (Lc 1.30,31) e Seus irmãos foram, provavelmente, os outros filhos 

que Maria e José tiveram depois de Cristo. Alguns cristãos acreditam na antiga tradição de que 

Jesus era filho único de Maria. Se isso for verdade, os "irmãos" eram possivelmente primos 

(comumente chamados de irmãos na época). Ainda outros sugerem que José era viúvo quando 

se casou com Maria, e estes eram filhos de seu primeiro casamento. O mais provável, no 

entanto, é que eram meios-irmãos de Jesus (veja Mc 6.3,4). 

     A família de Jesus ainda não entendia plenamente o Seu ministério, como pode ser visto em 

Marcos 3.21. Então, por que Jesus ignora o seu pedido?  

     Jesus explicou que uma família espiritual estava sendo formada entre aqueles que obedeciam 

à vontade de Deus. Aqueles que participam na obra do Pai no mundo estão unidos como uma 

família, irmãos, irmãs e mães. Jesus queria que os ouvintes soubessem que esta união em torno 

da vontade de Deus conectava-os de uma forma que os laços familiares não eram capazes. 

     Se você estiver próximo de sua família, mas não conversa com seus parentes há anos, Deus 

o convida para uma nova família. Não deixa de ter dificuldades (Lc 9.59-62; 14.26), mas inclui 

também uma grande bênção (Lc 18.29,30). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
      Dê ouvidos a estas verdades e tenha ânimo, mas também considere as advertências e evite 

cair. Agradeça ao Senhor por Sua justiça para com todos. 

 



Leia Salmos 37.12-29 

Leia Provérbios 10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


