
DIA 78 

Leia Números 28.16 até 29.40 

 

ESTUDO DE HOJE: NÚMEROS 29.1,2 
 

          O Festival de Trombetas demonstrou três princípios importantes que podem 

orientar a nossa adoração hoje. "As pessoas se reuniam para celebrar e adorar". 

Adorar em comunidade com outros cristãos é uma forma de incentivo. Podemos 

atrair a atenção um do outro para o Deus a quem adoramos. 

     "Pessoas descansavam de seu trabalho cotidiano", suspendendo suas rotinas 

normais. É preciso tempo para adorar. Deixar de lado os nossos horários e as nossas 

prioridades diferencia esse tempo experimentalmente. Isso prepara o espírito para 

adorar, e dá-nos espaço para refletir depois. 

     "Pessoas davam algo de valor a Deus”, sacrificando animais em holocaustos a Ele. 

Mostramos nosso compromisso a Deus quando lhe damos algo de valor. 

     Deus deseja uma adoração sincera. Quando reservamos um tempo para adorar 

com os outros e preparamos um presente especial para dar a Ele, a situação requer o 

nosso total envolvimento. Em qual desses princípios você pode concentrar-se mais 

intencionalmente na preparação para a adoração na próxima vez? Como você vai 

fazer isso? 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
POR QUE A GENEALOGIA DE JESUS EM MATEUS DIFERE DA QUE ESTÁ EM 

LUCAS? 

     Tanto Mateus como Lucas apresentam genealogias de Jesus (Mt 1.1-17; Lc 3.23-38). 

As genealogias diferem de Davi a José, o pai legal de Jesus. Mateus segue a linha do 

filho de Davi Salomão, enquanto Lucas, a linha de Natã, outro filho de Davi. Uma 

possível explicação é a de que a genealogia de Mateus seja de José, enquanto a de 

Lucas, a de Maria. 

     As genealogias tinham bastante precisão no judaísmo. Elas eram importantes no 

Antigo Testamento e no judaísmo, pois os direitos de terras eram dados às famílias 

israelitas e em função de certos cargos de autoridade, como o de sacerdote e o de rei, 

quando os direitos eram passados como herança, de pai para filho. Às vezes, as 

genealogias eram dadas para ilustrar temas religiosos, descendência, laços políticos ou 

simplesmente uma cronologia. Essas listas eram geralmente representativas, e não 

uma lista completa de cada individuo. 

     O objetivo da genealogia de Mateus, ao contrário da de Lucas, é mostrar que a 

linhagem de Jesus vinha de Abraão, passando por Davi. A genealogia de Jesus 

confirma-o como um legítimo herdeiro do trono de Davi. Enquanto a genealogia do 



Messias em Mateus vem de Abraão, o pai da raça judaica, a apresentada em Lucas vem 

de Adão, o que condiz com a ênfase de Lucas de que Jesus é o Salvador de 

todo o mundo. 

     A genealogia de Cristo não provava que Ele é o Messias, mas fazia dele um possível 

candidato. Sua identidade como o Messias evidencia-se de outras formas (Mt 11.2-6). 

Deus havia providencialmente dirigido o curso da história para ter seu clímax em Jesus 

Cristo. Este é apresentado como o Messias esperado do Antigo Testamento, o Salvador 

de Seu povo, e o Rei descendente de Davi para assumir o trono. Ele é herdeiro de 

Abraão e cumpre as promessas de Deus a Abraão (Gn 12.1-3). 

 

Leia Lucas 3.23 até 3.38 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 3.23 

 

     Imagine o Salvador do mundo trabalhando em uma carpintaria de uma cidade 

pequena até completar 30 anos! Mas, Ele, pacientemente, confiou no tempo de Seu Pai 

para Sua vida e ministério. 

     A idade prescrita para os sacerdotes iniciarem o ministério era de 30 anos (Nm 4.3). 

José tinha esta idade quando começou a servir ao rei do Egito (Gn 41.46), e Davi, 

quando começou a reinar sobre Judá (2 Sm 5.4). Então, os 30 anos de idade eram uma 

época ideal para iniciar uma tarefa importante na cultura judaica. 

     Hoje, menos ritos delineariam as estações da vida. Carreiras são atrasadas pela 

educação estendida. O casamento é, frequentemente, adiado por causa da educação, 

da carreira profissional ou de não se ter encontrado a pessoa certa. Mais importante 

do que ter o tempo certo é confiar em Deus antes de cada passo. 

     Isso não significa que as coisas acontecerão mais cedo. Jesus poderia ter sido 

preparado antes dos 30 anos?  Provavelmente. No entanto, ter um coração 

acostumado a confiar em Deus vai preparar você para qualquer desafio, agora e 

depois. No tempo certo, Jesus começou o Seu ministério. E Ele nos ensinou: "Não vos 

inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. 

Basta a cada dia o seu mal" (Mt 6.34). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Deixe suas preocupações com Deus, por meio da oração. Submeta seus desejos ao 

tempo do Senhor. 

Leia Salmos 62.1-12 

 

Leia Provérbios 11.18,19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


