
DIA 33 

Leia Êxodo 15.19 até 17.7 

 

ESTUDO DE HOJE: ÊXODO 15.23-27; 16.2-5: 17.2-6 
 

     Deus estava ensinando Israel a obedecer e a confiar nele. A obediência ao Senhor seria a 

mais profunda expressão de confiança nele de Israel. E depois que Deus poderosamente 

libertou o povo atravessando o mar Vermelho, confiar nele deve ter sido muito fácil. 

No entanto, o povo queixou-se de Deus, revelando sua desconfiança (Êx 15.24). Em seguida, 

fizeram isso novamente (Êx 16,2,3), e ainda mais uma vez (Êx 17.2). Mas, mesmo assim, 

Deus, pacientemente, supriu as necessidades do povo (Êx 15.25; 16.4; 17.5,6). No entanto, 

Deus também usou essas experiências para incutir confiança no povo, ensinando-o a 

obedecer. Em cada situação, Deus pediu ao povo que lhe obedecesse (Êx 15.26; 16.4,5; 17.6).  

     Nossa lógica diz que a confiança vem em primeiro lugar, seguida de obediência. Mas 

nessas histórias, Deus reverte a ordem. A obediência vem em primeiro lugar, e a confiança 

em segundo. Nossa obediência torna-se uma oportunidade de ver que Deus é confiável. 

     Deus prometeu que, se o poνο lhe obedecesse, não sofreria com as doenças que assolaram 

os egípcios (Êx 15.26). O Senhor assegurou atender à necessidade de alimento dos hebreus no 

deserto, mas queria ver se eles obedeceriam suas instruções detalhadas - a fim de verificar se 

confiavam nele (Êx 16.4,5,23). Nós aprendemos a confiar em Deus somente por meio da 

obediência. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
O QUE É O MANÁ? 

     Quando os israelitas deixaram o Egito para trás e entraram no deserto, Deus enviou o mana 

para sustentá-los e mostrar-lhes Sua glória (Ex 16.1-36). O Senhor lhes deu um alimento que 

supria suas necessidades diárias, e esse trigo do céu (SI 78.24) mostrou ao povo Seu amor e Sua 

misericórdia. 

     O maná exemplifica a provisão especial de Deus para com Israel no deserto. Embora maná 

fosse comida de verdade, algumas passagens bíblicas usam o termo em um sentido espiritual, 

para simbolizar um relacionamento espiritual com o Senhor e como um sinal de provisão 

milagrosa de Deus para Seu povo (I Co 10.3). Ao mesmo tempo, o maná era associado às 

murmurações de Israel contra Deus e à falta de confiança em Sua provisão (Nm 11.1-15). 

     Logo depois de Jesus ter, milagrosamente, alimentado os cinco mil, próximo ao mar da 

Galileia, Ele ensinou acerca do pão da vida, na sinagoga de Cafarnaum (Jo 6.22-59). Cristo 

identificou-se como o verdadeiro pão do céu e o pão da vida. Ele até mesmo relacionou a vida 

eterna com a necessidade de comer de Sua carne e beber de Seu sangue. Assim como o maná 

serviu de alimento no deserto, Jesus, o verdadeiro pão do céu, oferece sustento espiritual. Israel 

foi humilhado por sua necessidade de alimento no deserto (Dt 8.3); agora, os seguidores de 

Jesus devem humilhar-se e receber a plenitude de sua vida por meio da fé. 

Leia Mateus 22.1-33 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 22.11,12 



 
     Era costume que os convidados do casamento ganhassem roupas para vestir no banquete. 

Recusar-se a vesti-las estava fora de questão; isso seria insultar o anfitrião, que só poderia supor 

que o convidado era arrogante e consideraria que ele não precisava das roupas queria tomar 

parte na celebração do casamento. 

     As roupas de casamento retratam a justiça necessária para entrar no Reino - a aceitação total 

que Cristo dá a cada cristão diante de Deus (ls 61.10). Jesus deu essas vestes de justiça a todos, 

mas cada um deve optar por usá-las para entrar no banquete do Rei (Ap 19.7;8). O convite é 

aberto a todos, mas temos de estar prontos (Mt 25.1-13).  

     Muitas pessoas criticam os cristãos por serem exclusivos, e estes frequentemente agem dessa 

forma. Mas, Deus convidou todos para virem à festa. Devemos refletir o convite do Senhor; é o 

Rei quem determina se os convidados estão vestindo as roupas certas. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Deixe que o prazer no Senhor e em sua libertação tomem o lugar de suas preocupações. Que 

a sua grandeza proporcione a você paz ao ler o Salmo 27. 

Leia Salmos 27.1-6 

 

Leia Provérbios 6.20-26 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


