
DIA 76 

Leia Números 26.1 até 26.51 

 

ESTUDO DE HOJE: NÚMEROS 26.10 

 

       A passagem de Números 26.10 traz à mente os eventos registrados em Números 

16, quando "saiu fogo do SENHOR e consumiu os duzentos e cinquenta homens que 

ofereciam o incenso" (Nm 16.35). 

     Esta não foi a primeira vez em que isso aconteceu. Levítico 10 relata como Nadabe 

e Abiú cometeram o mesmo tipo de pecado. Eles "tomaram cada um o seu incensário, 

e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho 

perante a face do SENHOR, o que lhes não ordenara" (Lv 10.1). Por sua desobediência, 

"saiu fogo de diante do SENHOR e os consumiu; e morreram perante o SENHOR" (Lv 

10.2). 

     Deus não pune os pecadores de formas arbitrárias. Ele não os julga por um capricho 

ou de forma irregular. O Senhor responde à desobediência com consistência e julga 

com justiça, fazendo a punição ser proporcional ao crime. O julgamento de Deus é 

firme, confiável, e até mesmo previsível. 

     Embora o juízo de Deus possa ser feroz e assustador para nós, confiar nele é algo 

que também pode tranquilizar-nos. O amor, a graça e a justiça de Deus são igualmente 

confiáveis. Ele não nos ama a Seu capricho ou mostra-nos a graça de uma forma 

irregular. Deus é consistente e confiável. Ele provou que suas promessas merecem a 

nossa confiança. 

Leia Lucas 2.36 até 2.52 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 2.36 

 

     Simeão e Ana eram muito idosos, mas nunca perderam a esperança de que veriam 

o Cristo. Guiados pelo Espírito Santo, eles foram os primeiros a dar testemunho de 

Jesus como Messias. Na cultura judaica, os anciãos eram respeitados. Devido à idade 

de Simeão e Ana, suas profecias tinham um peso extra. 

     Em contraste, muitas vezes, valorizamos a juventude em lugar da sabedoria; e as 

contribuições de idosos são, em diversos momentos, esquecidas. Como cristãos, 

devemos dar valor às palavras do idoso; a sabedoria adquirida em uma longa 

experiência pode ser inestimável. Incentive pessoas idosas a compartilharem sua 

sabedoria e discernimento, e ouça-as com atenção quando falam. Ofereça-lhes a sua 

amizade, e ajude-as a encontrar formas de continuar a servir a Deus.  

     Você consegue pensar em alguma pessoa idosa com quem possa ter uma 

conversa? Existe alguém que poderia colocá-lo em contato com ela? Pense nas 



perguntas que você tem para fazer a ela acerca de sua vida e experiências e sobre 

como foi o passado. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore o Salmo 60 hoje em nome de todos aqueles que se sentem abandonados por 

Deus. 

Leia Salmos 60.1-12 

Leia Provérbios 11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


