
DIA 53 

Leia Levítico 12.1 até 13.59 

 

ESTUDO DE HOJE: LEVÍTICO 13.2 

 
       A "praga de lepra" em Levítico 13.2 refere-se a várias doenças diferentes, inclusive a 

própria lepra, e era muito temida nos tempos bíblicos. Ao contrário do que chamamos de lepra 

ou hanseníase nos dias de hoje, algumas dessas doenças eram altamente contagiosas na época. 

A pior delas lentamente deteriorava o corpo e era fatal na maioria dos casos. Aqueles que 

contraíam uma dessas enfermidades eram separados de sua família e amigos e colocados em 

quarentena fora do arraial. Como os sacerdotes eram responsáveis pela saúde do acampamento, 

era seu dever expulsar e readmitir os leprosos. Se a lepra de alguém parecesse ter sido 

eliminada, somente o sacerdote podia decidir se essa pessoa estava realmente curada. 

     A hanseníase é uma metáfora adequada para o pecado. Assim como a lepra, este é 

contagioso. Ele espalha-se de Eva para Adão, e depois para os seus filhos, e, após um tempo, 

para toda a humanidade. Semelhantemente à lepra, esse mal destrói o nosso corpo com a morte 

e também amaldiçoa toda a criação. E, da mesma forma que a lepra, o pecado de Adão e Eva 

separou-os de Deus e um do outro. O pecado é extremamente desagradável e deformante. 

     Por todas estas razões, Paulo incentiva as igrejas a expulsarem pessoas impenitentes da 

comunidade (I Co 5). O pecado vai espalhar-se, destruir e dividir uma igreja quando for 

ignorado. 

Leia Marcos 6.1-29 

 

ESTUDO DE HOJE: MARCOS 6.11 

 
     Para judeus mais religiosos, era costume sacudir a poeira dos pés depois de terem passado 

por cidades ou territórios gentios. Essa ação era feita para mostrar como estavam separados de 

influências e práticas de Gentios. 

     Jesus transformou a interpretação desse costume. Ele instruiu os discípulos a sacudir a 

poeira dos pés depois de deixar uma cidade "judaica" como sinal vivo de que desejavam 

permanecer separados do povo que havia rejeitado Jesus e a Sua mensagem. O Mestre deixou 

claro que todos os que ouviram o evangelho eram responsáveis por suas reações a ele. Os 

discípulos não deveriam responsabilizar-se se a mensagem fosse rejeitada, desde que a tivessem 

apresentado fielmente. Da mesma forma, devemos apresentar de maneira integra a mensagem 

de Jesus àqueles que conhecemos e encontramos. Esta é a nossa missão. Se for rejeitada por 

eles, não seremos responsabilizados, pois teremos feito a nossa parte. 

 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
      Pense na brevidade de sua vida. Arrependa-se de todo orgulho por suas vãs realizações. 

Revista-se da graça divina. 

 



Leia Salmos 39.1-13 

Leia Provérbios 10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


