
DIA 54 

Leia Levítico 14.1 até 14.57 

 

ESTUDO DE HOJE: LEVÍTICO 14.54-57 

 
       A instrução de Deus ajudou os israelitas a diagnosticarem doenças cutâneas graves e 

fungos; dessa forma, poderiam evitá-las ou tratá-las. Essas leis protegiam a saúde do povo e a 

estabilidade da comunidade. O povo não teria entendido as razões médicas para algumas dessas 

leis, mas a obediência a elas tornou-o saudável. Muitas das leis de Deus devem ter parecido 

estranhas aos israelitas, ao contrário de todas as leis que já conheciam, por razões que não 

entendiam. Ainda assim, essas restrições foram para o seu bem. 

     Você não acha que as restrições de Deus não fazem sentido algumas vezes? Você já se 

perguntou por que a obediência é tão importante em certas áreas? 

     Deus parece ter um bom histórico de dar excelentes conselhos em todas as facetas da vida - 

não só a vida física, mas também a moral, a espiritual, a emocional e até mesmo a intelectual. A 

Palavra de Deus ainda fornece um padrão para um viver saudável. Não entenderemos sempre a 

sabedoria das leis do Senhor, mas se obedecermos, prosperaremos. 

Leia Marcos 6.30-56 

 

ESTUDO DE HOJE: MARCOS 6.52 

 
     Marcos escreve que o coração dos discípulos estava "endurecido". Em outras palavras, eles 

não queriam acreditar. Talvez não fossem capazes de aceitar o fato de que este homem 

chamado Jesus era realmente Filho de Deus. Ou então, não pudessem crer em que o verdadeiro 

Messias iria escolhê-los como seguidores. Pode ser também que ainda não tivessem entendido a 

razão de Jesus ter vindo a terra. 

     Sua descrença tomou a forma de um mal-entendido, e suas teorias sobre a identidade de 

Jesus não explicavam tudo - como andar sobre a água. Mesmo depois de o Mestre ter 

alimentado cinco mil pessoas, eles ainda recusavam-se a considerar essa última possibilidade: 

que Jesus era o Filho de Deus. Eles não podiam dar o último passo de fé e acreditar. Se o 

tivessem, o passeio de Jesus sobre o mar teria feito sentido. 

     Seu coração está endurecido contra Deus? Mesmo os cristãos podem ter o coração duro para 

Ele. Você ainda está tentando entender o Senhor, usando uma antiga teoria sua? Se Deus 

simplesmente não faz sentido para você, talvez seja hora de atentar à maneira como você está 

tentando explicá-lo. Enquanto lê a Bíblia, fique aberto à forma como Deus revela-se, em vez de 

tentar encaixá-lo em suas expectativas. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
      Renda suas circunstâncias à fidelidade desse grande Deus. Medite na vontade e na justiça 

divinas. 

 



Leia Salmos 40.1-10 

Leia Provérbios 10.11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


