
DIA 83 

Leia Deuteronômio 2.1 até 3.29 

 

ESTUDO DE HOJE: DEUTERONÔMIO 2.14,15 

 

       Israel não precisaria viajar 40 anos para chegar à Terra Prometida. Esta é uma 

viagem que deveria ter durado apenas algumas semanas (veja Dt 1.2). No entanto, o 

povo rejeitou o amor de Deus, rebelou-se contra a Sua autoridade, ignorou Suas 

instruções para uma vida justa, e, deliberadamente, rompeu o concerto com o 

Altíssimo (Êx 19.8). Por sua desobediência, Deus guiou-os pelo deserto até que 

tivessem aprendido a segui-lo. 

     Nós, muitas vezes, tornamos a jornada da vida mais difícil do que o necessário, por 

desobedecermos a Deus. Mas, podemos beneficiar-nos das lições que o Senhor 

ensinou aos israelitas. Não temos de repetir seus erros. Deus oferece Seu amor a nós 

somente se o aceitarmos (Rm 8.35). O Altíssimo guiará nosso caminho somente se 

buscarmos Sua vontade (Pv 3.6). E Ele prometeu nunca nos abandonar, então não 

temos razão para temer (Dt 31.6,8; Hb 13.5). Você descobrirá que a vida é menos 

complicada apesar de seus pecados e mais gratificante se escolher apegar-se a Deus 

em obediência. 

Leia Lucas 6.12 até 6.38 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 6.13-16 

 

     Jesus escolheu homens com diversas origens e personalidades para serem Seus 

discípulos. Mas, apesar de tudo, eles eram bastante comuns. 

     Hoje, a Igreja é constituída por pessoas igualmente comuns, a quem Deus chamou 

juntamente. Podem não ser pessoas impressionantes, e, às vezes, podem até ser 

envergonhadas. Mas, Deus escolheu-as: "E aos que predestinou, a esses também 

chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses 

também glorificou" (Rm 8.30). Então, Deus está guiando pessoas e oferecendo a elas a 

Sua glória. 

     Seja qual for a atitude que tivermos em relação aos outros membros da Igreja, 

devemos lembrar-nos do plano de Deus. É preciso viver na expectativa do que a Igreja 

será. Veja a beleza da diversidade de pessoas em sua congregação e construa sobre os 

pontos fortes do seu grupo. Da próxima vez em que você for tentado a criticar alguém 

na igreja, busque imaginar o que Deus tem reservado para essas pessoas. Como isso 

muda a sua reação a elas? 

 

ORANDO OS SALMOS 



 

Faça conforme o Salmo 67, ore para que a obra de Deus seja clara a todas as pessoas 

em todo o mundo. 

Leia Salmos 67.1-7 

Leia Provérbios 11.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


