
DIA 13 

Leia Gênesis 28.1 até 29.35 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 29.20-28 
 

     Muitas vezes, pessoas perguntam-se se vale a pena trabalhar muito tempo por algo que 

desejam. Jacó trabalhou sete anos para casar-se com Raquel, e depois de ser enganado, ele 

concordou em trabalhar mais sete anos! Alguns objetivos e desejos fazem valer a pena o 

trabalho e a espera. Em que metas você investe muito tempo e esforço? 

     O cinema e a televisão resumem trabalho duro e perseverança a uma ou duas horas. Eles 

criaram a ilusão de que solucionar problemas ou conseguir o que queremos requer o mínimo 

de tempo e esforço. Porém, isto não acontece na vida real. Paciência e perseverança são ainda 

mais difíceis quando mais precisamos delas, mas são essenciais para atingir nossos objetivos. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
POR QUE JESUS TEVE COMPAIXÃO DAS MULTIDÕES? 

     Jesus é frequentemente descrito como alguém que "teve compaixão". Essa expressão é 

utilizada 

em situações complexas que envolvem Jesus, nos casos em que (1) o sofrimento é expresso, e 

Ele atenua o sofrimento e a aflição (Mt 20.29-34), quando (2) Ele demonstra profunda emoção 

(Mt 14.14;15.32) ou (3) quando há um contraste entre Ele e aqueles que não sentem compaixão 

(Mt 18.27-30;20.31-34). A expressão "teve compaixão" refere-se somente a Jesus, exceto em 

parábolas que aludem a Deus Pai ou ao próprio Jesus (Mt 18.27; Lc 10.33; 15.20). 

     No Antigo Testamento, o termo "compaixão” é usado para denominar a aliança de amor 

entre 

Deus e Israel. O Senhor retirou Sua compaixão para julgar a obstinada infidelidade de Israel (Is 

27.11), mas restaurou Sua compaixão por Seu povo quando este se arrependeu (Dt 30.3; Pv 

28.13; Is 55.7). Muitas vezes, o Antigo Testamento descreve a era messiânica como um tempo 

de compaixão divina (Is49.13; Jr 12.15; Mq 7.19; Zc 10.6). O ressurgimento desse termo nos 

Evangelhos reflete isso, como a era messiânica raiou e a aliança de amor de Deus tornou-se, 

mais uma vez, ativa em Israel. 

Leia Mateus 9.18-38 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 9.27,28 

 
     Aqueles cegos foram persistentes. Eles ignoraram os costumes sociais e foram para a casa 

onde Jesus estava hospedado. Eles sabiam que o Mestre era capaz de curá-los e, por isto, não 

deixariam nada impedi-los de encontrá-lo. 

     Esta é a verdadeira fé em ação. Se você crê que Jesus é a resposta para todas as suas 

necessidades, não deixe que nada nem ninguém o impeça de chegar até Ele. 



 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Ore o Salmo 11 com confiança no controle constante do Senhor. Descanse no caráter 

constante de Deus em meio à turbulência do pecado e de suas consequências. 

Leia Salmos 11.1-7 

 

Leia Provérbios 3.11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


