
DIA 89 

Leia Deuteronômio 13.1 até 15.23 

 

ESTUDO DE HOJE: DEUTERONÔMIO 14.28,29 

 

       Nesta passagem, Moisés criou um sistema organizado de cuidar dos necessitados. 

Deus disse a Seu povo para usar seu dízimo a cada três anos com os levitas, os 

estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Essas pessoas eram os desamparados, os famintos e 

os pobres da época; todos eles dependiam de seus irmãos israelitas para prover suas 

necessidades. 

     Esses regulamentos foram projetados para o bem de toda a nação também. Eles 

impediam que a difusão da pobreza e a opressão enfraquecessem o país, era 

responsabilidade de todos cuidar dos menos afortunados. As famílias deveriam ajudar 

os outros membros dela, e as cidades deveriam ajudar os membros de sua 

comunidade. As leis nacionais protegeram os pobres, mas também beneficiaram todo 

o país. 

     Se Deus se importava o suficiente para implantar um sistema para atender as 

necessidades dos pobres, não deveríamos estar igualmente preocupados com isso? O 

exemplo do Senhor encoraja os cristãos a prover os necessitados. Devemos usar o que 

Deus deu-nos para ajudar aqueles que tenham caído em tempos difíceis. 

     Leve em consideração reservar uma parte da sua oferta para ajudar os necessitados. 

Se não conhece alguém em necessidade, procure uma organização cujo trabalho você 

possa apoiar. 

Leia Lucas 8.40 até 9.6 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 9.2 

 

     A maioria dos ouvintes de Jesus esperava um Messias que trouxesse riqueza e 

poder para sua nação. As pessoas preferiam benefícios materiais em vez de 

discernimento espiritual. 

     O ministério de Jesus incluía pregação e cura, então Ele enviou Seus discípulos a 

fazer o mesmo. Pregando sobre o Reino de Deus, o Mestre explicou os aspectos 

espirituais da vida com o Pai; e, ao curar pessoas, Jesus incorporou aspectos físicos da 

vida com Deus. Ambos eram os principais aspectos da nova criação. A salvação que 

Jesus oferece é para a alma e o corpo; e qualquer grupo ou ensinamento que enfatize 

a alma em detrimento do corpo, ou do corpo em detrimento da alma, corre perigo de 

distorcer as boas-novas de Cristo. 

     Da mesma forma, o ministério da Igreja deve incluir as dimensões espirituais e 

materiais. A Igreja deve pregar fielmente a Palavra de Deus, mas deve também 



incorporar a obra do Senhor no mundo por meio do serviço, tanto dentro como fora 

do edifício da igreja. Negligenciar qualquer um é distorcer a visão completa de Deus 

para a redenção do mundo. 

 

ORANDO OS SALMOS 

Dedique seu futuro ao Senhor. Comprometa-se a glorificá-lo em qualquer 

circunstância. 

 

Leia Salmos 71.1-24 

Leia Provérbios 12.5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


