
DIA 61 

Leia Levítico 25.47 até 27.13 

 

ESTUDO DE HOJE: LEVÍTICO 26.13 

 
       Imagine a alegria de escravos libertos. Antes de deixarem o Egito, os israelitas estavam 

enfrentando dificuldades que aumentavam cada vez mais: "maiorais de tributos, para os 

afligirem com suas cargas” (Êx 1.11). A vida de seus filhos estava em perigo, e seu trabalho era 

quase impossível. Mas, Deus tomou Israel da escravidão amarga e deu-lhes liberdade e 

dignidade. 

     Nós também somos libertados quando aceitamos o pagamento de Cristo, que nos redime da 

escravidão do pecado. Não estamos mais sobrecarregados com a vergonha e a culpa do nosso 

passado. Podemos caminhar com dignidade, porque Deus perdoou-nos e esqueceu o nosso 

pecado. 

     Os israelitas, no entanto, ainda estavam em perigo de retornar a uma mentalidade de 

escravidão. Isso parece improvável, mas queixaram-se a Moisés e desejaram voltar para o Egito 

(Êx 16.3). 

     Depois que descobrimos a liberdade em Cristo, retornar ao nosso pecado antigo parece 

igualmente improvável. Contudo, por vezes, queixamo-nos das restrições do caminho de Cristo. 

Precisamos tomar cuidado com a tentação de voltar a nossos antigos padrões pecaminosos; eles 

ficarão felizes em levar-nos de volta e escravizar-nos novamente. 

 

Leia Marcos 10.32-52 

 

ESTUDO DE HOJE: MARCOS 10.42-45 

 
     Tiago e João queriam as mais altas posições no Reino de Jesus, mas o Senhor responde ao 

seu pedido repetindo o que havia dito anteriormente (Mc 10.31). No entanto, desta vez, Ele 

sustenta Suas palavras com ações.  

     Mendigos eram uma visão comum na maioria das cidades. Grande parte dos empregos da 

época exigia trabalho físico, então qualquer pessoa que tivesse uma doença incapacitante ou 

deficiência geralmente era obrigada a mendigar, apesar das instruções de Deus (Lv 25.35-38). 

     Jesus conheceu muitos cegos espirituais – líderes religiosos, familiares, pessoas da multidão. 

Embora seus olhos estivessem bem, não eram capazes de enxergar sua necessidade de Jesus. 

Mas, Bartimeu ouviu o relato de que o Mestre havia chegado, e então clamou. 

     Normalmente, não pedimos algo até que saibamos de que precisamos. Tiago e João tinham o 

seu pedido, Bartimeu tinha o dele. Às vezes, nem percebemos uma necessidade. 

     Podemos achar sabemos de que precisamos, uma vez que seguimos Jesus por um longo 

tempo; como Tiago e João pensavam. Mas, foi Bartimeu quem fez o pedido certo.  

     Bartimeu sabia exatamente de que necessitava, e aproveitou a oportunidade para ser curado. 

Tiago e João, por outro lado, não sabiam de que careciam. 

 

ORANDO OS SALMOS 



 
      Leia o Salmo 45 e interceda pela noiva de Cristo, a Igreja. Ore pela bênção divina e pela 

beleza da Igreja. 

 

Leia Salmos 45.1-17 

Leia Provérbios 10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


