
DIA 80 

Leia Números 32.1 até 33.39 

 

ESTUDO DE HOJE: NÚMEROS 32.1-7 

 

       Rúben, Gade e a meia-tribo de Manassés queriam viver a leste do rio Jordão, na 

terra que já haviam conquistado. Enquanto isso, as outras tribos foram atribuídas para 

viver a oeste do rio, onde ainda tiveram de lutar por suas terras. Moisés concluiu, 

imediatamente, que essas três tribos estavam tentando negar ajuda ao próximo para 

lutar pela terra do outro lado do rio. Mas, Moisés teve a conclusão errada (veja Nm 

32.16,17). 

     Ao lidar com pessoas, é aconselhável observar todos os fatos antes de decidirmos. 

Não devemos automaticamente concluir que suas razões são erradas, mesmo que seus 

planos pareçam suspeitos.          

     Você pode evitar conclusões erradas fazendo mais perguntas e recebendo mais 

informações. As perguntas podem ajudar a gerar uma discussão sobre os problemas 

que temos, fornecer mais detalhes para preencher o panorama e ganhar tempo para 

analisar a melhor reação a uma situação. 

 

Leia Lucas 4.31 até 5.11 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 5.8-11 

 

     Simão Pedro ficou boquiaberto com este milagre, e sua primeira reação foi a 

humildade. Ele percebeu a própria insignificância em comparação à grandeza de Jesus. 

Pedro reconheceu que não merecia não só a bênção de Cristo, mas também a 

presença dele. 

    A humildade é uma resposta adequada quando temos um vislumbre de como Deus 

é grande. Nós não só vemos a glória do Senhor, mas percebemos como somos 

indignos. Pedro enxergava a si mesmo como um pecador. Da mesma forma, 

entendemos como mal podemos alcançar a glória de Deus. 

     No entanto, Jesus não concordou com Pedro em parte. Em lugar disso, Ele 

encorajou Pedro, Tiago e João; e, em vez de separarem-se, eles tornaram-se amigos 

íntimos. Finalmente, veriam a glória ainda maior em Cristo em Sua transfiguração e em 

Seu corpo ressurreto. 

     Da mesma forma, Jesus não se afastou de nós; em vez disso, somos convidados a 

acompanhá-lo. Longe de deixar-nos, porque somos indignos, Jesus deseja que 

abandonemos tudo para segui-lo. Como Pedro, Tiago e João, quando temos uma 



verdadeira demonstração da verdade de quem é Jesus e enxergamo-nos como 

realmente somos, o privilégio de seguir a Cristo humilha-nos também. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ponha seus problemas nas mãos de Deus, em oração. Deixe que Ele preocupe-se com 

eles e determine seus resultados. 

Leia Salmos 64.1-10 

Leia Provérbios 11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


