
DIA 47 

Leia Levítico 1.1 até 3.17 

 

ESTUDO DE HOJE: LEVÍTICO 1.2 

 
       Quando Deus ensinou Seu povo a adorá-lo, Ele colocou grande ênfase nos sacrifícios. Por 

quê? Desde a criação, Deus deixou claro que o pecado separa as pessoas dele e que os 

pecadores merecem morrer. Porque "todos pecaram" (Rm 3.23), Deus projetou sacrifícios para 

reconciliar e restaurar seu relacionamento com Ele. 

     O sacrifício de animais cumpria com isso de duas maneiras. Primeiro, o animal 

simbolicamente tomava o lugar do pecador e pagava a penalidade do pecado. Em segundo 

lugar, a morte do animal representava uma vida dada por outra vida, para que pudesse ser salva. 

O sacrifício de animais continuou ao longo do Antigo Testamento.  

     Mas o sacrifício de animais serviu a outro propósito também. Ele apontava para Cristo, cujo 

sacrifício faria de forma plena o que os sacrifícios de animais eram capazes de fazer apenas em 

parte. Eles estiveram no lugar de Cristo, até que Jesus pudesse vir e preenchê-lo. 

     Deus decidiu, desde o início, que viria ao nosso mundo e morreria para pagar a penalidade 

por todos os humanos. Ele tomou nossa punição de uma vez por todas; sacrifícios de animais 

não são mais necessários. Pois, se qualquer um quiser  reconciliar-se com Deus, o sacrifício já 

está feito. Ao colocar seus pecados sobre Cristo, sua vida é salva, pois Cristo deu a própria 

vida. 

Leia Marcos 1.29 até 2.12 

 

ESTUDO DE HOJE: MARCOS 2.3 

 
    Quatro jovens capazes não conseguiram chegar a Jesus por causa da multidão. Quanto mais 

difícil deve ter sido para um homem paralisado e sozinho? Não é de se admirar que algumas 

pessoas literalmente gritaram para chamar a atenção de Jesus (Mt 20.30,31). 

    Algumas igrejas ou cristãos podem ser alheios a pessoas carentes que precisam de Jesus. Até 

mesmo os discípulos ignoravam crianças pequenas. Em algumas congregações, se a multidão é 

muito grande e desinteressada, uma pessoa necessitada pode simplesmente se afastar.  

    Mas não é o seu trabalho fazer toda a igreja mudar; em vez disso, seu dever é ser como os 

amigos do paralítico. A incapacidade daquele homem paralítico comoveu os seus amigos a 

tomarem uma atitude, e eles levaram-no a Jesus. Quando você nota alguém em necessidade, 

você age? Muitas pessoas têm necessidades físicas e espirituais que você pode suprir. Você tem 

capacidade de ajudar alguém sozinho, ou melhor, pode convidar outras pessoas para 

acompanhá-lo. A necessidade humana comoveu esses quatro homens, deixe que ela comova-a 

também para que aja com compaixão. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
      Louve o Senhor por Ele declará-lo inocente. Alegre-se por Ele defende-lo, o que lhe levará 

à vitória 



Leia Salmos 35.17-28 

Leia Provérbios 9.13-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


