
DIA 44 

Leia Êxodo 35.20 até 36.38 

 

ESTUDO DE HOJE: ÊXODO 35.10-29 

 
       Moisés pediu ajuda a pessoas com várias habilidades para trabalharem no tabernáculo. 

Algumas providenciaram os materiais necessários para o mobiliário, rituais e vestuário do 

tabernáculo (Ex 35.21). 

     Mulheres que sabiam fiar pelos de cabras ofereceram suas habilidades (Êx 35.26). Líderes 

trouxeram pedras preciosas, óleo e incenso (Ex 35.27,28). Homens e mulheres estavam 

ansiosos para fazer a obra do Senhor (Ex 35.29). 

     Deus deu a todos habilidades especiais, mesmo àqueles que não eram considerados 

religiosos. Você já pensou que fiar pudesse glorificar ao Senhor? Nossa responsabilidade é a de 

desenvolver essas habilidades e usá-las para a glória dele. Qualquer pessoa pode praticar e 

aprimorar seus talentos, mas nem todos nós escolhemos glorificar a Deus com eles. 

     Podemos desenvolver nossas habilidades observando, estudando e praticando. Procure 

oportunidades para usar suas competências. Se você não conseguir encontrar um lugar para usá-

las na igreja, seja criativo. Como as suas capacidades poderiam servir às pessoas em outros 

lugares? 

      O mandamento de Deus para "amar o próximo" deixa espaço para muita criatividade.  

(Lc 10.27). 

Leia Mateus 27.32-66 

 

ESTUDO DE HOJE: 27.51 

 
    O templo tinha três partes principais: os átrios, o Lugar Santo e o Santo dos Santos. O povo 

de Deus podia reunir-se nos átrios do templo. Dentro do templo, ficavam o Santo Lugar e o 

Santíssimo Lugar, separados por uma cortina. Somente os sacerdotes podiam entrar no Santo 

Lugar, e somente o sumo sacerdote, no Santo dos Santos. Dentro dele, estava a presença de 

Deus, e o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez por ano. 

     Quando Jesus morreu, a cortina que separa o Lugar Santo do Santo dos Santos se rasgou em 

duas (partes), simbolizando que a barreira entre Deus e a humanidade havia sido removida. 

Todas as fronteiras foram derrubadas, A presença de Deus não está mais escondida atrás da 

cortina. Em vez disso, o Espírito Santo está do lado de fora, no pátio, no meio do Seu povo, que 

agora é o Seu templo (I Co 3.16).  

     E tudo isso cria expectativas sobre o dia em que "Deus estará com eles" (Ap 21.3). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
      Ouça o testemunho de Davi acerca da proteção e da provisão de Deus. Reflita em oração 

sobre a mão de Deus em sua vida. 

Leia Salmos 34.1-10 



Leia Provérbios 9.7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


