
DIA 23 

Leia Gênesis 46.1 até 47.31 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 46.3,4 
 

    Deus ordenou que Jacó deixasse a sua casa e viajasse para uma terra estranha e distante. 

Mas Ele assegurou-lhe a promessa de ir com ele e cuidar dele. 

Quando situações ou ambientes novos assustam você, medo é uma reação normal. No 

entanto, ser paralisado por ele pode indicar que você preocupa-se com a disposição ou a 

capacidade de Deus de cuidar de você. 

     Deus sabe o que vai acontecer com você, assim como Ele preparou Jacó para o que iria 

acontecer com ele no Egito. Ainda assim, o Senhor prometeu ir com Jacó e proporcionar-lhe 

conforto por intermédio de seu filho José. 

     Porém, Deus também tinha um propósito maior ao enviar Jacó ao Egito: "eu te farei ali 

uma grande nação". E da mesma forma, Deus tem um propósito no chamado que fez a você. 

O Seu propósito pode nem sempre ser fácil, mas Ele vai com você e lhe trará conforto ao 

longo do caminho. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
O QUE ABENÇOAR OS FILHOS SIGNIFICAVA PARA JACO? 

     Jacó abençoou os filhos de José assim como seu pai, Isaque, havia feito com ele (Gn 27.27-

29). A bênção capacita, melhora e enriquece a vida, enquanto a maldição a prejudica. A bênção 

é dada publicamente por alguém e gera potencial para a prosperidade e o sucesso. Ela também é 

essencial para relacionamentos baseados em uma aliança, pois direciona e motiva as partes 

envolvidas a obedecer aquilo que foi estabelecido por ela (Lv 26.3-13; Dt 28.1-14). A 

obediência leva à bênção, enquanto a rebelião traz maldição.  

     O principal alvo de bênçãos é a criação, e Deus, o Criador, é o maior abençoador dos seres 

humanos e, também, dos animais. Os seres humanos também atuam como canais da bênção 

divina. Por exemplo, Abraão foi chamado para ser uma bênção para as nações (Gn 12.2,3). 

Assim, instituições familiares (Gn 27.27,29), governamentais (1 Rs 8.14,44,52,66) e religiosas 

(Gn 14.19; Lv 9.22) são alimentadas, comissionadas e purificadas pela bênção. E os sacerdotes 

de Israel mediavam a bênção de Deus para Seu povo (Nm 6.24-26; Dt 10).  

     Três características básicas podem ser observadas na dispensação de bênçãos no Antigo 

Testamento: (1) elas são transmitidas de uma parte maior para uma menor (Gn 32.26; Hb 

7.6,7); (2) são sinais de favor que resultam em bem-estar e produtividade (Dt 28.3-7); e (3) 

reconhecem que todo poder e bênção provêm do Criador. Todas as bênçãos têm sua fonte no 

amor de Deus (Dt 7.7,8,12-15).  

     As bênçãos de Deus em Gênesis contrastam fortemente com as religiões pagãs da 

antiguidade. Para os pagãos, as observâncias religiosas em seus templos serviam para trazer 

sorte, rebanhos, filhos e campos. Esses rituais profanos buscavam provocar as divindades para 

agir em favor dos fiéis, para que o ciclo da vida pudesse ser mantido. Em Gênesis, no entanto, 

toda vida, fertilidade e bênção vinham por decreto divino, pois Deus é o único vivo e 

verdadeiro Deus. 



Leia Mateus 15.1-28 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 15.26-28 

 
     O povo judeu costumava chamar os gentios de "cães", pois considerava que os povos pagãos 

tinham tantas chances de receber a bênção de Deus quanto um cão tinha. Jesus não estava 

ofendendo a mulher ao utilizar esse termo, mas, sim, estava refletindo a atitude judaica, a fim 

de contrastá-la com a própria compaixão. A mulher não discutiu. Em vez disso, usando o 

vocabulário que Jesus usou, concordou em ser considerada um cão, desde que pudesse receber 

a bênção de Deus para sua filha.  

     Em contraste, quando visitou Eliseu, Naamã ficou indignado com lavar-se no rio Jordão 

(veja 2 Rs 5.1-19). O chefe do exército queria ser honrado pelo profeta por ter buscado sua 

ajuda, não humilhado. 

     Buscar a bênção de Deus é realmente uma experiência humilhante? Para ambos os 

indivíduos era, mas por quê? Ambos procuravam a cura física em Deus, mas o Senhor também 

queria incutir humildade neles. Ele vive entre os humildes (Is 57.15). A presença de Deus foi 

uma bênção maior, mesmo que esses dois personagens buscassem apenas seus corações, porque 

uma cura física imediata e temporária. 

     Quando você achar que é difícil visualizar a bênção em obedecer a Palavra de Deus ou achar 

que é humilhante, tenha confiança de que Ele está trabalhando de maneiras 

que você pode não ver. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Deixe que a criação inspire sua oração e que a Palavra de Deus informe sua oração. Abra seu 

coração para a obra do Espírito Santo. 

Leia Salmos 19.1-14 

 

Leia Provérbios 4.14-19 

 

  

 

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. 


