
DIA 66 

Leia Números 8.1 até 9.23 

 

ESTUDO DE HOJE: NÚMEROS 9.17-23 

 

       Os israelitas viajavam e acampavam conforme Deus guiava-os. Quando a nuvem 

levantava-se, eles desmontavam o acampamento e começavam a deslocar-se. Quando 

a nuvem parava, o povo sabia que deveria ficar ali. 

     Às vezes, Deus leva-nos a novos lugares da vida, mas também nos deixa ficar onde 

estamos. Quando você segue a orientação de Deus, sabe que está onde Ele quer que 

esteja por enquanto, seja deslocando-se, seja ficando em um só lugar. Onde quer que 

esteja agora, em vez de orar: "Deus, onde é que você quer que eu vá agora?", 

pergunte: "Deus, o que o Senhor quer que eu faça, enquanto estou aqui?". 

     Para responder a essa pergunta, olhe para quem Deus colocou em sua vida no 

momento, as atividades com que está envolvido, o tipo de trabalho que está 

realizando, e quais habilidades você tem. Tudo isso pode ser parte do que Deus 

planejou para sua vida. 

     A orientação do Altíssimo não é apenas para o seu próximo grande passo. Ele tem 

um propósito para você no lugar em que está agora. E qual é? 

 

Leia Marcos 13.14-37 

 

ESTUDO DE HOJE: MARCOS 13.21-37 

 

     Marcos 13 diz-nos como viver enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Jesus 

repetidamente pede que a plateia tenha atenção: "Vigiai". Jesus está ensinando que a 

preparação, não o cálculo, é necessária. 

     Ninguém pode prever pela Escritura ou pela ciência o dia exato da volta do Messias. 

Você não ousa adiar suas preparações porque não sabe quando a sua volta vai ocorrer. 

A forma de preparar-se é amar Senhor e deixar que o amor seja manifesto em 

obediência à Palavra de Deus e ao Seu Espírito, a cada dia. Só então você estará 

pronto. 

     É possível que os cristãos sejam enganados? Sim. Tão convincentes serão os 

argumentos e provas de enganadores no fim dos tempos que será difícil "não" se 

afastarem de Cristo. Se estivermos preparados, Jesus diz, podemos permanecer fiéis. 

Mas, se não estivermos preparados, iremos abandoná-lo. 

     Jesus não estabelece uma linha de tempo para que possamos saber quando nos 

preparar. Ele quer que pessoas estejam prontas neste momento, porque essas são as 



pessoas que Deus pode usar agora. O que você está fazendo para preparar-se para a 

volta de Cristo? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Reflita em oração se sua obediência a Deus tem sido com o Espírito correto. Em caso 

negativo, confesse isso a Ele. 

Leia Salmos 50.1-23 

Leia Provérbios 10.29,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


