
DIA 87 

Leia Deuteronômio 9.1 até 10.22 

 

ESTUDO DE HOJE: DEUTERONÔMIO 9.23 

 

       Moisés lembrou o povo de sua incredulidade 40 anos antes, quando se recusaram 

a entrar em Canaã. Os israelitas recusaram-se a seguir Deus, apesar de tudo o que Ele 

já havia feito. Eles consideraram apenas os próprios recursos em vez do poder do 

Altíssimo. 

    Às vezes, Deus pede coisas impossíveis ao Seu povo. O Senhor pediu Neemias e 

Esdras para reconstruir os muros e o templo sob os olhos vigilantes de seus inimigos. 

Ele pediu para Pedro caminhar sobre as ondas, para Paulo suportar um espinho na 

carne e para Israel tirar as nações da Terra Prometida. 

    Nós tendemos a pensar que Deus dá ordens e abandona-nos para cumpri-las; mas, 

o Senhor não é assim em tudo. Ele disse a Israel que "já" lhes tinha dado a terra. Deus 

não ia desejar-lhes sorte e desaparecer, Ele estava com o povo. Na verdade, Ele estava 

indo na frente dos israelitas. Se Deus está pedindo-lhe para fazer o impossível, lembre-

se de que Ele não o abandonou para fazer isso sozinho; o Senhor vai com você. O Seu 

"poder se aperfeiçoa na fraqueza” (2 Co 12.9), e "coisas que são impossíveis aos 

homens são possíveis a Deus (Lc 18.27). 

Leia Lucas 8.4 até 8.21 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 8.5 

 

     Por que um agricultor permitiria que sua preciosa semente caísse na calçada, sobre 

rochas ou entre espinhos? Ele não é um agricultor irresponsável dispersando sementes 

de forma aleatória. Esta é uma prática normal de semear um campo - jogar mancheias; 

e seu objetivo é semear o máximo possível. 

    E ainda, a parábola alude à natureza generosa da Palavra de Deus. Ela está 

espalhada em todos os lugares! Não há fundamento que a semente não cubra, e não 

importa a condição dos solos, eles têm a oportunidade de ouvir a Palavra de Deus. O 

fato de algumas das sementes não produzirem frutos não é culpa do agricultor nem da 

semente.  

    O rendimento depende da condição do solo em que a semente caiu. Deus confiou-

nos a missão de espalhar a Sua palavra. Não devemos desistir quando alguns de 

nossos esforços falharem. Em vez disso, é preciso espalhá-la generosamente, pois 

nunca sabemos onde vai enraizar-se. 

 

ORANDO OS SALMOS 



Busque justiça no Senhor onde não houver compaixão. 

 

Leia Salmos 69.19-36 

Leia Provérbios 12.2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


