
DIA 71 

Leia Números 16.41 até 18.32 

 

ESTUDO DE HOJE: NÚMEROS 16.41-50 

 

       Apenas um dia depois de Corá e seus seguidores serem executados por 

queixarem-se de Deus, os israelitas começaram tudo de novo. Sua murmuração só os 

levou a rebelar-se mais e a trazer problemas ainda maiores. Essa atitude corroeu a fé 

que tinham em Deus alimentou o pensamento de desistir e voltar atrás. 

     O caminho para a rebelião contra Deus começa com a insatisfação e o ceticismo, 

então passa para a murmuração contra o Senhor e sobre as circunstâncias atuais. 

Amargura e ressentimento vêm em seguida, seguidos, finalmente, por rebelião e 

hostilidade explícita. 

     Se você está insatisfeito, cético, queixando-se ou rancoroso, cuidado! Essas atitudes 

podem levar à rebelião e à separação de Deus. Escolher ficar contra Ele é um passo 

para abandoná-lo completamente. 

     Seja qual for o estado do seu coração em direção a Deus, expresse isso para Ele. Em 

vez de fechar a porta para o Senhor, abra uma conversa. Ser honesto com Deus sobre 

sua raiva, mágoa, medo ou frustração é saudável e sábio. Isso pode impedir que seu 

coração fique endurecido contra o Altíssimo. 

 

Leia Marcos 16.1-20 

 

ESTUDO DE HOJE: MARCOS 16.20 

 

     O Evangelho de Marcos enfatiza o poder de Jesus. Ele curou os deficientes, os 

endemoninhados, os doentes, os surdos. O Mestre acalmou uma tempestade 

alimentou milhares a partir de uma pequena refeição e foi transfigurado diante dos 

olhos dos discípulos. Então, depois de morrer, Ele venceu a morte e retornou em vida. 

     No entanto, o Evangelho de Marcos também enfatiza a servidão de Jesus. Ele curou 

os deficientes, os endemoninhados, os doentes, os surdos. Ele acalmou o coração 

ansioso de Seus seguidores e alimentou milhares mais a partir de uma pequena 

refeição. E enquanto "os seus grandes usam de autoridade [...] o Filho do Homem [...] 

não veio para ser servido, mas servir e para dar a sua vida em resgate de muitos” (Mc 

10.42,45). Impulsionado pelo amor, Jesus serviu até o fim, dando a Sua vida. 

     Hoje, "seu poder sobre nós, os que cremos [...] que manifestou em Cristo, 

ressuscitando-o dos mortos e [...] o constituiu como cabeça da igreja" (Ef 1.19,20,22). 

     Até hoje, o poder de Jesus é para o benefício do Seu povo. Da mesma forma, 

qualquer poder que recebamos nesta vida deve ser usado para servir ao próximo. 



 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore por sua cidade. Peça a Deus que Ele fortaleça Seu povo para servi-lo em sua 

região. 

Leia Salmos 55.1-23 

Leia Provérbios 11.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


