
DIA 51 

Leia Levítico 9.7 até 10.20 

 

ESTUDO DE HOJE: LEVÍTICO 9.22-24 
 

          Em Levítico 9.6, Moisés disse ao povo: "Esta coisa que o SENHOR ordenou fareis; e a 

glória do SENHOR aparecerá." Moisés, Arão e o povo, então, começaram a trabalhar e a 

seguir as instruções de Deus. Logo depois, a Glória do SENHOR apareceu. Exibindo Seu 

poder, Deus enviou fogo do céu para consumir a oferta de Arão. O povo se jogou no chão em 

reverência. 

     Algumas pessoas perguntam-se se Deus realmente existe, porque não veem o Seu poder no 

mundo. Mas, Deus está trabalhando no mundo de hoje da mesma forma que no mundo de 

Moisés. Em vez de demonstrações espetaculares de Seu poder, Ele muitas vezes age para 

mudar o mundo por meio do trabalho de Seu povo. 

     Muitas vezes, esperamos atos gloriosos de Deus sem seguir Suas instruções. Mas, a 

obediência ao Senhor é mais do que apenas seguir algumas regras que Ele criou. Obedecer é 

trabalhar em cumprir a vontade de Deus para o mundo. É mais do que fazer o que é certo; é 

viver como se Deus já houvesse resgatado integralmente todo o mundo. 

     Você está esperando por um ato poderoso de Deus? Talvez, a sua obediência seja a obra 

de Deus no mundo. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
COMO UMA PESSOA TORNA-SE SANTA? 

     Santidade diz respeito ao caráter transcendente de Deus (Lv 10.3). Como podemos nós, 

criaturas finitas que caímos em pecado, sermos santos como Deus o é? Nunca seremos 

transcendentes como Deus, mas seremos sempre criaturas finitas. Nossa santidade não é 

absoluta como a do Senhor. Isso não se refere a nossa própria natureza e nosso próprio caráter, 

mas ao nosso relacionamento com Deus. 

     Quando Deus declara que um lugar é santo, é porque Ele se manifesta lá (Êx 3.5). Quando 

Ele se retira, o local volta a ser comum. Quando Deus declara que um objeto é santo, como um 

altar, por exemplo, é porque foi feito da maneira prescrita pelo Senhor e aceito por Ele para Sua 

obra (Êx 29.44-46). Seu relacionamento com Deus santifica-o como nada mais poderia.  

     O mesmo se dá com as pessoas. É nos dito que devemos ser santos porque Deus é santo (Lv 

19.2; I Pe 1.16). Tal santidade só pode ser imputada a seres humanos. Sem um relacionamento 

com Deus, a verdadeira santidade não se dá, não importa o quão boa, piedosa ou disciplinada a 

vida de uma pessoa possa ser. Só Deus pode tornar as pessoas santas (Êx 31.13; Lv 20.8; 

22.32). Deus promete estar com Seu povo e fazer sua santidade possível (Is 35.8-10; Os 11.9). 

     A Igreja, assim como a Israel do Antigo Testamento, tem um relacionamento com o Senhor. 

Nossa adoção como filhos de Deus permite que nos tornemos pessoas piedosas (1 Jo 3.2).A 

morte expiatória de Cristo, o Santo, torna possível a perfeição da santidade a todos pela fé (Rm 

5.12-21). Podemos ser santos diante de Deus, bem como em nossa conduta para com os outros. 

Leia Marcos 4.26 até 5.20 

 



 

ESTUDO DE HOJE: MARCOS 5.7 

 
     "Por que você está interferindo?", gritou o demônio com medo, em defesa e rebelião contra 

Deus. A possessão demoníaca pode ser rara hoje em dia, mas muitas pessoas respondem a Deus 

com sentimentos semelhantes: "Por que você está interferindo em minha vida?”. 

     Contudo, veja como Jesus transformou o homem que estava possuído pelo demônio. Antes 

de Cristo vir, ele morava em cavernas com cadáveres, sendo constantemente detido à força e 

ferindo-se com pedras afiadas. Mas, quando Jesus saiu, o homem estava "assentado, vestido e 

em perfeito juízo" (Mc 5.15). A presença e a ação de Jesus trazem paz e bênção, não a 

violência, a dor ou a morte. 

     Mesmo assim, depois de tudo isso, o povo queria que Jesus se retirasse. As pessoas estavam 

basicamente dizendo o mesmo que os demônios: "Jesus, vá embora e pare de interferir" (Mc 

5.17). Depois de um milagre maravilhoso que salvou a vida de um homem, queriam livrar-se de 

Jesus em vez de desistir de sua renda e segurança. No entanto, quem ficou pior quando Jesus 

saiu - o homem que o Mestre curou ou as pessoas que pediram que Ele saísse? 

     Jesus está interferindo em seu rendimento, em sua segurança ou em suas esperanças? Sua 

presença e ação fazem valer a inconveniência para você? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Hoje, ore por justiça na vida dos justos. Dedique-os aos cuidados do Senhor. Ore por justiça 

contra os maus, que prejudicam os demais. Dedique-os ao escrutínio do Senhor. 

Leia Salmos 37.30-40 

 

Leia Provérbios 10.6,7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


