
DIA 79 

Leia Números 30.1 até 31.54 

 

ESTUDO DE HOJE: NÚMEROS 31.14-16 

 

       Deus ordenou que o povo destruísse os midianitas (Nm 25.16-18). Eles foram 

responsáveis por seduzir Israel para o culto de Baal, que o Senhor proibia no primeiro 

mandamento. Deus levava a adoração a ídolos muito a sério. 

     Em vez de destruir Midiã, Israel tomou as mulheres como reféns, provavelmente por 

causa das tentações do estilo de vida pecaminoso dos midianitas. Depois, quando os 

israelitas entraram na Terra Prometida, foi sua reação indiferente ao pecado que, 

eventualmente, arruinou-os. 

     Quando reconhecemos o pecado em nossa vida, podemos não desejar removê-lo 

completamente. Podemos apenas decidir controlá-lo um pouco. Mas, Deus não é 

indiferente a isso, Ele odeia o pecado. 

    Se você se sente indiferente em relação a um pecado em sua vida, confesse isso a 

Deus. Enfrente seu erro à luz do Senhor, e peça ao Pai para dar-lhe um coração que 

odeia o pecado, assim como Ele. 

     Temos de eliminar o pecado, para que o nosso coração torto seja endireitado e que 

veja o erro como ele é. Somente assim, podemos começar a odiar o pecado, como 

Deus. 

 

Leia Lucas 4.1 até 4.30 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 4.1 

 

     Muitas vezes, acreditamos que o Espírito Santo só levará por "águas tranquilas" (Sl 

23.2). Mas, em alguns momentos, não é o caso. O Espírito conduziu Jesus ao deserto, 

onde Ele suportou um teste. Então, por que deveríamos surpreender-nos quando o 

Espírito leva-nos a situações difíceis?  

     No entanto, o Espírito que nos conduz "à" dificuldade também será aquele que nos 

guiará "por meio" dela. Algumas pessoas abandonam Deus diante das provas, porque 

acreditam que Ele nunca permitiria que elas passassem por isso. Paulo nos encoraja: 

"Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito” (GI 5.25). 

     Tempos difíceis são também uma razão pela qual devemos resistir ao pecado. Se 

não cedermos ao mal e, em vez disso, seguirmos o Espírito do Senhor, poderemos ter 

certeza de que o Espírito está guiando-nos e que nossas provações não são o 

resultado de nossos erros. 



     Quando você enfrenta problemas, certifique-se de não tê-los causado por meio de 

seu pecado. Se você não encontrar nenhum, então peça a Deus para fortalecê-lo em 

seu teste. Finalmente, tenha cuidado para seguir fielmente aonde quer que o Espírito 

Santo conduza-o. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore para que Deus faça-o desejar buscá-lo. 

Leia Salmos 63.1-11 

Leia Provérbios 11.20,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


