
DIA 72 

Leia Números 19.1 até 20.29 

 

ESTUDO DE HOJE: NÚMEROS 20.3-5 

 

       Após 37 anos no deserto, os israelitas esqueceram que suas peregrinações eram 

resultado de seus pais e do próprio pecado. Eles não podiam aceitar o fato de que 

trouxeram seus problemas para si, pois culparam Moisés pela situação. 

     O pecado é sempre a fonte dos problemas e dificuldades que enfrentamos. Embora 

possa não ser o nosso pecado, é possível que seja, simplesmente, o resultado de viver 

em um mundo quebrantado, onde o pecado impera. Não podemos culpar Deus por 

essas dificuldades; Suas instruções servem para eliminar os efeitos do pecado. O 

próprio Cristo serviu para cumprir esse propósito. 

     Às vezes, porém, nossos problemas são o resultado da nossa desobediência. Toda 

vez em que enfrentamos dificuldades, é importante examinarmos a nós mesmos para 

encontrar o pecado que pode ser responsável por afetar nossa vida. Onde 

encontramos desobediência, dar um jeito nele pode ser uma grande fonte de paz e de 

maturidade espiritual. 

     Se você não encontrar a desobediência clara em sua vida, em seguida, "tende 

grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé 

produz a paciência" (Tg 1.2,3). "Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que 

sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma (Tg 1.4). 

 

Leia Lucas 1.1 até 1.25 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 1.6,7,24,25 

 

     Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas. Zacarias e Isabel não se limitavam a seguir 

as leis de Deus. Sua obediência era do coração, por isso que são chamados de "justos 

aos olhos de Deus”. 

     No entanto, apesar de sua obediência, eles sofreram. Zacarias e Isabel foram um 

casal sem filhos por muitos anos e, nessa época, estavam muito velhos para esperar 

qualquer mudança na situação. Na cultura judaica, os filhos cuidavam de seus pais na 

velhice e proviam a segurança financeira da família e "status" social. Os filhos eram 

considerados uma bênção, e não tê-los era visto como uma maldição. O casal se sentiu 

humilhado e sem esperança. 

     Deus, no entanto, estava planejando, no tempo certo, encorajá-los e remover a sua 

desgraça.  



     Se você está sofrendo, pode não ser por algum pecado em sua vida. Talvez, seja o 

tempo de Deus. Se está orando com fervor, Deus pode transformar você, em vez de 

suas circunstâncias. 

     Você pode ter total confiança de que o Senhor cumprirá Suas promessas. O que 

Deus promete, Ele o faz. Seu cumprimento pode não ser amanhã, mas será "a seu 

tempo" (Lc. 1.20). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ao orar o Salmo 56, siga seu caminho do temor e da frustração para a vida e a luz. 

Leia Salmos 56.1-13 

Leia Provérbios 11.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


