
DIA 74 

Leia Números 22.21 até 23.30 

 

ESTUDO DE HOJE: NÚMEROS 23.27 

 

       Balaque levou Balaão a vários lugares para tentar trazer uma maldição sobre os 

israelitas. Ele pensou que uma modificação de cenário pudesse ajudar a fazer Balaão 

mudar de ideia. Mas, diferentes localizações não alteraram a vontade de Deus. 

     A estratégia de Balaque parece ridícula para nós, que sabemos que Deus está 

presente em todos os lugares. Mas, quando tentamos evitar os propósitos do Senhor, 

provavelmente, fazemos coisas igualmente ridículas. Podemos confiar em Deus para 

guiar nossa carreira, enquanto mantemos o controle de nossos relacionamentos. 

Podemos obedecê-lo na forma como lidamos com nosso dinheiro, mas sem considerar 

o amor ao próximo. Somos capazes de esforçar-nos agora para podermos ignorar as 

necessidades dos que estão à nossa volta. 

     Deus não está presente apenas em todo lugar. Ele também está presente em cada 

parte de nossa vida. Não podemos convidá-lo para compartimentos específicos, mas 

isolar outras partes da vida. 

     Deus está totalmente comprometido com você; dedicar todos os lugares do nosso 

coração ao longo da vida é um processo. Em qual parte do coração você tem mantido 

Jesus de fora? 

 

Leia Lucas 1.57 até 1.80 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 1.59 

 

     A profecia de Zacarias segue logo após a circuncisão de João. A circuncisão era um 

sinal do concerto de Israel com Deus. O Senhor ordenou esse ato, quando estava 

formando Israel para ser Seu povo santo (Gn 17.4-14). A circuncisão representava 

participação no concerto e também a identificação do povo de Israel. Essa cerimônia 

celebrava o nascimento da nação do concerto de Deus. 

     A profecia de Zacarias expressava basicamente a mesma ideia. Nela, ele lembrou-se 

de centenas de anos da soberana obra de Deus na história, começando com Abraão. 

Então, ele personalizava a história. A circuncisão de João não o ligou apenas à sua 

família e ao povo de Israel do primeiro século, mas aos seguidores de Deus ao longo 

da história. 

     Em Colossenses 2, Paulo compara a circuncisão judaica ao batismo cristão. Para os 

cristãos, o batismo tornou-se um sinal de relação com Deus. Mas, ele também significa 

identificação com todos os cristãos do passado, presente e futuro. Nosso batismo não 



é um ato privado de fé, mas uma celebração pública que nos comunga com todo o 

Corpo de Cristo.  

     Se você ainda não foi batizado, considere fazê-lo em sua igreja. Se foi batizado, 

alegre-se em fazer parte do Corpo de Cristo. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Alegre-se, pois o Senhor estabelecerá a justiça e aniquilará o mal. 

Leia Salmos 58.1-11 

Leia Provérbios 11.12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


