
DIA 88 

Leia Deuteronômio 11.1 até 12.32 

 

ESTUDO DE HOJE: DEUTERONÔMIO 11.26 

 

       Deus deu aos israelitas uma grande liberdade. Ele mostrou-lhes o caminho para a 

bênção e advertiu-os contra o caminho da maldição. É surpreendente que a maioria 

deles, por meio de sua desobediência, escolheu o caminho da maldição. 

     Esta não foi a primeira vez em que Deus deu tal liberdade a alguém. Ele deu a Adão 

e Eva espaço livre no Éden, com um único comando seguido de um aviso (Gn 2.16,17). 

Infelizmente, suas escolhas não foram diferentes. 

     Deus dá-nos a mesma liberdade hoje, junto com as mesmas escolhas. Podemos 

optar por obedecer e seguir ao Senhor, vivendo harmonia com Seus mandamentos 

para a forma como o mundo foi feito para ser. Ou podemos rebelar-nos contra Seus 

mandamentos e viver em dissonância com Deus e Sua criação. 

     Deus não escondeu Suas leis de nós e, então, puniu-nos por quebrá-las sem as 

conhecermos. Ele tornou Seus caminhos claros para nós, para que possamos segui-lo e 

experimentar as bênçãos da vida ao Seu lado. 

 

Leia Lucas 8.22-39 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 8.25,35,37 

 

     Pedro, André, Tiago e João eram pescadores veteranos. Portanto, esta tempestade 

teve de ser bastante violenta para apavorá-los e acordar Jesus. No entanto, as 

emoções não são mencionadas até que o Mestre acalma a tempestade; eles, 

“temendo, maravilharam-se". 

    Na região dos gadarenos, o povo certamente protegia de perto suas famílias do 

homem endemoninhado que estava à solta. Alguns o haviam acorrentado, mas ele não 

pôde ser contido. No entanto, em vez de agradecer a Jesus por restaurar a paz na 

cidade, “estavam possuídos de grande temor". 

     Os discípulos não eram tão diferentes do povo da cidade. Todos reagiram ao poder 

de Jesus com medo. Os discípulos perguntaram-se: "Quem é este homem?", e o povo 

da cidade "rogou que se retirasse deles". Mas, há uma diferença sutil; o povo da cidade 

não queria ter nada a ver com Jesus, enquanto os discípulos ficaram por perto para 

decifrar o Mestre. O homem que Jesus curou, no entanto, superou todos eles; "e ele foi 

apregoando por toda quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito” (Lc 8.39). 

     Jesus tem o poder de salvá-lo de tempestades, para protegê-lo da violência e livrá-

lo do mal. Você vai responder com medo ou fé? 



 

ORANDO OS SALMOS 

Ore por aqueles que precisam urgentemente do livramento do Senhor. 

 

Leia Salmos 70.1-5 

Leia Provérbios 12.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


