
DIA 8 

Leia Gênesis 18.20 até 19.38 

 

ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 19. 30-38 

 
    Nesta lamentável história, duas mulheres desejaram preservar a sua linhagem familiar. Elas 

não foram impelidas pela luxúria, mas pelo desespero – temiam jamais se casarem. A tendência 

de Ló de comprometer-se e de recusar-se a agir atingiu seu limite. Ele deveria ter encontrado 

pretendentes ideais para suas filhas muito antes disso, homens da casa de Abraão não estavam 

muito longe deles. Porém, ambas as filhas inclinaram-se para o incesto.                                                                                                           

    Somos mais propensos a pecar quando estamos desesperados – sentindo que devemos ter 

alguma coisa. Que situação você está procurando mudar? O que falta em você, que acha que 

precisa ser acrescentado à sua vida? Você está disposto a confiar que Deus trabalha para o seu 

bem? Você acredita que disso? Você está aberto a ser transformado no processo 

Leia Mateus 6.25 - 7.14 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 7.1-5 

 
      Pronunciar julgamento não é incomum no ensino do Novo Testamento. Jesus advertiu 

contra os falsos profetas (Mt 7.15-23) e Paulo ensinou que devemos exercer disciplina na igreja 

(1 Co 5.1,2) e confiar Deus para ser o Juiz final (1 Co 4.3-5).                                                                                                 

     A advertência “Não julgue o próximo” dada por Jesus é contra a atitude de destruir o outro a 

fim de enobrecer a si mesmo. Cristo diz-nos para examinarmos nossas motivações e conduta, 

verificando se há hipocrisia. No entanto, ela não é uma afirmação genérica sobre ignorar o 

comportamento inadequado dos outros, mas, sim, um chamado para o discernimento e a 

reflexão. Por isto, devemos aplicar todos os ensinamentos a nós mesmos antes de aplicá-los a 

qualquer outra pessoa (Ez 3.10,11).          

     As características dos outros que nos incomodam são, muitas vezes, os hábitos que vemos 

em nossa própria vida. Nossas atitudes pecaminosas podem ser exatamente as mesmas que mais 

queremos que os outros abandonem. De certa forma, podemos ter tendências a tomar a raiva 

que sentimos de nós mesmos e direcioná-la para os outros. Se você está disposto a criticar 

alguém, verifique, primeiro, suas motivações para tal. Julgue-se antes. É um pecado que você 

conhece e já lutou contra? Deixe que a experiência e a compreensão guiem-no em direção à 

compaixão. Então amorosamente perdoe e ajude aqueles que estão lutando também. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
      Ore por sabedoria em sua mordomia deste mundo, que é do Senhor. Reflita na glória de 

toda a criação divina, incluindo você. 

 

Leia Salmos 8.1-9 



Leia Provérbios 2.6-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


