
DIA 29 

Leia Êxodo 8.1 até 9.35 

 

ESTUDO DE HOJE: ÊXODO 8.19 
 

    É tentador afirmar: "Se eu pudesse ver um milagre, acreditaria em Deus." Para Faraó, cada 

praga era uma segunda chance para acreditar. E quando os piolhos infestaram o Egito, até os 

magos concordaram que era obra de Jeová -"o dedo de Deus"- mas o governante ainda se 

recusava a acreditar. 

     Depois de dar uma segunda chance por dez vezes, Deus finalmente parecia dizer: "Tudo 

bem, Faraó, façamos do seu jeito", e tornou o coração dele endurecido (Êx 9.12). Será que o 

Senhor endureceu o coração do Faraó de maneira intencional, para anular seu livre-arbítrio? 

Não, Ele apenas confirmou o que Faraó escolheu deliberadamente para sua vida: resistência 

ao Altíssimo. 

     A teimosia de Faraó tornou-se uma muleta, sustentando seu orgulho e inutilizando seu 

coração. Ele tornou-se tão acostumado à sua teimosia que não podia mais ficar sem ela. A 

reabilitação da verdade seria muito dolorosa e humilhante. 

     Da mesma forma, depois de uma vida de resistência a Deus, seu coração pode ficar tão 

incapacitado que você fique impossibilitado de converter-se. Não espere. Torne ao Senhor 

enquanto ainda tem a chance. "Mas os que esperam no SENHOR renovarão as suas forças 

[...] correrão e não se cansarão" (Is 40.31). 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
POR QUE O SENHOR ENDURECEU O CORAÇÃO DO FARAÓ? 

     Êxodo afirma repetidamente que o Senhor endureceu o coração do Faraó. Essas declarações 

são problemáticas para alguns. Será que ele foi forçado a pecar contra Deus?  

     Todavia, outros fatos em Êxodo precisam ser levados em consideração: (1) o Senhor sabia 

de antemão que Faraó endureceria seu coração (Êx 3.19); (2) o próprio agiu com teimosia (Êx 

8.15,32); e (3) ele permaneceu teimoso, apesar de advertências claras (Ex 8.19): Faraó não era 

um indivíduo bem-intencionado que foi proibido de arrepender-se. Embora Deus tivesse 

controle de Faraó, o próprio era responsável por suas ações. 

     A interação entre a escolha humana e a soberania divina é encontrada em outros lugares nas 

Escrituras. Os israelitas endureceram o coração e recusaram-se a crer em Deus no deserto. 

Dizem que o Senhor endureceu o coração dos cananeus de modo que não buscassem trégua 

com os hebreus (Js11.20). E a mensagem que o Altíssimo deu a Isaías endureceu o coração de 

seus ouvintes (ls 6.9,10), e essa mesma passagem do profeta é citada várias vezes no Novo 

Testamento para explicar a resposta negativa do povo à mensagem do evangelho (Mt 13.15; Ef 

4.18; Hb 3.13). As pessoas são responsáveis por suas escolhas, pois ninguém toma decisões no 

vácuo, mas, elas fazem isso no contexto da maneira como Deus criou o mundo e como 

providencialmente dirige-o. 

     A ênfase do livro de Êxodo no controle de Deus sobre Faraó gera um contraste gritante entre 

dois sistemas de crenças. O governante do Egito acreditava que ele era soberano e divino, capaz 

de fazer tudo o que quisesse. Entretanto, o Senhor mostrou que não era bem assim. Na verdade, 

Farao era dependente e prisioneiro de suas escolhas, assim como qualquer outra criatura do 



planeta. Só existe um que é absolutamente independente, eu “sou", o SENHOR (ver Ex 6.2-8; 

20.2; Is 45.3-7;Jo 8.23-28). 

Leia Mateus 19.13-30 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 19.13-15 

 
     Os discípulos devem ter esquecido o que Jesus disse sobre as crianças (Mt 18.4-6). Jesus 

queria que elas viessem a Ele porque as ama e porque elas têm uma honesta confiança em 

Deus. Todos precisam ter essa fé infantil no Senhor. A receptividade das crianças se 

contrastava com a teimosia dos líderes religiosos, que permitiam que sua educação e 

sofisticação ficassem no caminho da fé infantil necessária para se crer em Cristo. 

     O que está no caminho entre você e a fé infantil? Sente medo de não receber a providência 

divina? Está com raiva devido a alguma situação colocada por Deus em sua vida ou por não tê-

la resolvido? Acredita que a fé que as crianças têm é muito simplista ou irracional? Podemos 

encontrar muitos motivos para evitar confiar em Deus. 

     Comece identificando o que está impedindo-lhe de ter a fé como a de uma criança. Conte ao 

Senhor a razão disso e por que é difícil abandoná-la. Se estiver disposto, peça a Deus que 

comece a trabalhar em sua vida para mudar essa situação. Pense em uma maneira de agir com 

fé para ver a fidelidade de Deus em troca. Rogue-lhe por paz enquanto se esforça para confiar 

nele. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Ponha todas as coisas e tudo o que conhece nas mãos do Senhor. Ore por Sua presença, Sua 

bênção, em todo lugar e em todas pessoas. 

Leia Salmos 24.1-10 

 

Leia Provérbios 6.1-5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 


