
DIA 69 

Leia Números 14.1 até 15.16 

 

ESTUDO DE HOJE: NÚMEROS 14.1-9 

 

       Com grandes milagres, Deus tirou os israelitas da escravidão, pelo deserto 

desolado até a fronteira da Terra Prometida. Ele protegeu-os, alimentou-os e cumpriu 

todas as promessas. No entanto, quando o Senhor encorajou o povo a dar o último 

passo de fé e entrar na terra, os israelitas recusaram-se. 

     Como eram capazes de deixar de confiar em Deus depois de presenciarem tantos 

milagres? Por que se recusam a entrar na Terra Prometida, uma vez que era a sua meta 

desde que deixaram o Egito? 

     Não somos tão diferentes dos israelitas. Confiamos a Deus para lidar com situações 

que são lançadas sobre nós e estão fora de nosso controle. Mas, quando temos de 

correr um risco para obedecê-lo, duvidamos de Sua capacidade de cuidar de nós. No 

entanto, às vezes Deus chama-nos para escolher o caminho difícil, sem quaisquer 

soluções visíveis. 

     Em algum momento, a fé e a obediência devem ir além de simplesmente esperar 

que Deus aja. Eventualmente, a fé e a obediência significam andar com o Senhor em 

território desconhecido. Não pare de confiar nele. Lembre-se de tudo o que Deus tem 

feito por você para trazer-lhe até aqui; e, em seguida, dê o próximo passo. 

 

Leia Marcos 14.53-72 

 

ESTUDO DE HOJE: MARCOS 14.57-59 

 

     Os acusadores de Jesus referem-se a uma conversa que João registra em seu 

Evangelho. "Derribai este templo, e em três dias o levantarei" (Jo 2.19). Mas, Seus 

acusadores não eram os únicos que interpretavam erroneamente o que Jesus quis 

dizer. As pessoas que o ouviram interpretaram Suas palavras da mesma forma (veja Jo 

2.20). Na verdade, o Mestre não foi totalmente claro. É João quem esclarece o que 

Jesus realmente quis dizer (ver Jo 2.21). 

     Para nós, hoje, a forma como respondemos às declarações confusas de Jesus é 

igualmente importante. Cristo fez bastantes declarações que podem ser interpretadas 

de várias maneiras. Alguns de nós reagem a Jesus com hostilidade; outros, com 

humildade. 

      Quando Jesus diz algo que não faz sentido para você, como você reage? Você 

resiste com ceticismo e exige mais provas? Ou você reage com confiança e aguarda 

que o entendimento venha? 



     Se Jesus disse algo que você não entende ou de que não gosta, comece 

acreditando em que Ele sabe o que está falando. Então, faça uma análise mais 

profunda, leia demais passagens que abordam temas semelhantes, e converse com 

outras pessoas sobre o que Jesus disse. Ele exorta-nos: “Porque ao que tem, ser-lhe-á 

dado" (Mc 4.25). Jesus não estabelece uma linha de tempo para que possamos saber 

quando nos preparar. Ele quer que pessoas estejam prontas neste momento, porque 

essas são as pessoas que Deus pode usar agora. O que você está fazendo para 

preparar-se para a volta de Cristo? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Dedique seu coração, suas ações, sua sabedoria e sua vontade a Deus. Ore pelo 

resgate divino. 

Leia Salmos 53.1-6 

Leia Provérbios 11.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


