
DIA 17 

Leia Gênesis 35.1 até 36.43 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 35.10 

 
       O Senhor lembrou Jacó de seu novo nome, “Israel”, que significa “aquele que luta com 

Deus” (veja Gn 32.22-32). A vida de Jacó era repleta de dificuldades e provações, mas seu 

novo nome refletia seu desejo de ficar próximo de Deus, apesar das decepções da vida.  

     Muitas pessoas acreditam que Jesus promete uma vida livre de problemas. 

Consequentemente, conforme a vida torna-se difícil, elas ficam decepcionados e abandonam a 

fé em Deus. Porém, Deus falhou?  

     Na verdade, Jesus advertiu Seus de que teriam de enfrentar tempos difíceis: “no mundo 

tereis aflições”. Mas Ele ofereceu-lhes também a esperança: "tende bom ânimo; eu venci o 

mundo” (Jo 16.33).  

     Portanto, em vez de esperar por uma vida livre de problemas, os seguidores de Jesus devem 

firmar-se em Deus durante as lutas da vida. Problemas e dificuldades são dolorosos, porém, 

inevitáveis. Talvez, assim como aconteceu com Jacó, [essas adversidades] sejam, na verdade, 

lutas com Deus. Estas podem ser oportunidades de crescimento, pois problemas dão-nos a 

chance de confiar em Deus e são oportunidades para a fé. São oportunidades do Senhor 

trabalhar em sua vida. 

Leia Mateus 12.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 12.17-21 

 
     Da mesma forma que esperava um reino poderoso, o povo judeu esperava que o Messias 

seria um rei político. A profecia de Isaías (Is 42.1-4) mostra que o Cristo era, de fato, um rei, 

mas ela também ilustra o tipo de rei [que ele seria] - um gentil governante que traria justiça a 

todas as nações, e não apenas poder a uma delas.   

     Como a multidão dos dias de Jesus, podemos querer que Cristo governe como um rei e traga 

grandes e notáveis vitórias para nossas vidas. Mas, muitas vezes, a obra do Mestre é silenciosa. 

     Se você não vê Deus trabalhando, não que Ele está ausente. Aparentemente, a sutileza faz 

parte do Seu caráter, ou, pelo menos, é um dos Seus métodos. Se continuarmos fiéis, teremos a 

chance de estar presentes quando a boa obra de Deus for revelada. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
      Ore o Salmo 15 reconhecendo que ninguém poderia entrar na presença de Deus sem “um 

grande sumo sacerdote [...] que penetrou nos céus” (Hb 4.14) 

Leia Salmos 15.1-5 

Leia Provérbios 3.21-26 

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. 


