
DIA 16 

Leia Gênesis 32.13 até 34.31 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 33.1-11 

 
      Jacó deve ter ficado espantado ao ver a mudança de Esaú quando os dois irmãos 

encontraram-se novamente (Gn 33.10). Esaú não estava mais rancoroso por ter perdido seu 

direito de primogenitura e bênção (Gn 27.36-41). Pelo contrário, ele estava satisfeito com o que 

tinha.  

     A vida pode trazer-nos algumas situações ruins. Podemos sentir-nos enganados, como Esaú, 

mas não temos de ficar rancorosos para sempre. Se permitirmos isto, a amargura pode enganar-

nos, fazendo-nos perder mais do que perdemos da primeira vez. Mas, em vez disso, podemos 

remover o rancor de nossa vida expressando com honestidade nossos sentimentos a Deus, 

perdoando quem nos ofenderam e buscando o contentamento com o que temos. Não é fácil, e 

isto não costuma acontecer instantaneamente. Mas Deus pode, com Sua graça, remover o 

rancor e substituí-lo pelo contentamento   

 

Leia Mateus 11.7-30 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 11. 28-30 

 
     Em que sentido o jugo de Jesus era suave? O jugo representa os desafios, o trabalho e as 

dificuldades encontradas ao fazer uma parceria com Cristo ao longo da vida. Quando as 

responsabilidades sobrecarregam você, incluindo o esforço para manter-se fiel a Deus, lembre-

se de que o jugo de Jesus continua sendo leve se comparado aos esmagadores fardos do pecado.  

     Jesus não lhe oferece uma vida de luxo e tranquilidade afinal, o jugo ainda é um arado de 

bois para trabalhar duro. Mas é um jugo compartilhado, em que o peso cai sobre ombros 

maiores do que os seus. Alguém com força de tração está ao seu lado dividindo a carga. De 

repente, você já está participando das responsabilidades da vida com um grande parceiro, o 

próprio Jesus.  

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Busque o Senhor em oração e peça-lhe sabedoria. Alegre-se, pois a Sabedoria veio do monte 

de Sião e resgatou o mundo. 

Leia Salmos 14.1-7 

Leia Provérbios 3.19,20 

 

 

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. 


