
DIA 90 

Leia Deuteronômio 16.1 até 17.20 

 

ESTUDO DE HOJE: DEUTERONÔMIO 16.15-17 

 

       Três vezes por ano, todos os homens deveriam fazer uma viagem ao santuário de 

Deus na cidade apontada por Ele - a capital religiosa de Israel. Durante estes três 

festivais, cada participante era incentivado a dar o que podia em proporção ao que 

Deus deu-lhe, "porque o SENHOR, teu Deus, te há de abençoar em toda a tua colheita 

e em toda obra das tuas mãos". 

     Deus não nos pede para darmos regularmente mais do que podemos pagar e não 

exige que você dê a maior parte a Ele e viva na pobreza. Paulo pensa desta forma: 

"Cada um contribua segundo propôs no seu coração [...] Deus é poderoso para tornar 

abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, 

superabundeis em toda boa obra" (2 Co 9.7,8). 

     Olhe para o que você tem, e depois dê o máximo que puder. Para alguns, isso pode 

significar dar muito; para outros, pode ser uma quantidade pequena. Celebre o que o 

Senhor deu-lhe, devolvendo-lhe uma parte e compartilhando-a com o próximo. 

Leia Lucas 9.7-27 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 9.7-9,18-20 

 

     Perguntas sobre Jesus cercavam o Seu milagre de alimentar cinco mil pessoas. E 

"diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros, que Elias tinha aparecido, e 

outros, que um profeta dos antigos havia ressuscitado". As pessoas preferiam acreditar 

em que tinha ressuscitado dos mortos em vez de que Ele era o Rei de Israel. De 

alguma forma, o Mestre não se enquadrava em suas expectativas de como seria um 

rei. 

     Perguntas sobre Jesus continuam a cercar Suas histórias até hoje. As pessoas ainda 

propõem todos os tipos de explicações - um bom professor, um revolucionário 

político, um líder de seita desiludido. Todos preferem acreditar em que Jesus é um 

ativista de cidade pequena que morreu por suas crenças em vez de o Filho de Deus 

que venceu a morte para o mundo inteiro. De alguma forma, Ele não se encaixa em 

suas expectativas de como seria Deus. 

     Mesmo em igrejas, os cristãos discutem sobre Jesus e com aquilo que Ele mais se 

importava realmente. Como todos os outros, tendemos a moldar Jesus para atender a 

nossos pontos de vista e valores. Como o mundo, queremos um Cristo que possamos 

dominar, no entanto, devemos, constantemente, submeter-nos ao controle de Jesus. É 



preciso arrepender-nos, morrermos para nós mesmos, e seguirmos Jesus, aonde Ele 

for. 

 

ORANDO OS SALMOS 

Louvado seja Cristo, que está entronizado como Senhor eterno de tudo e de todos. 

 

Leia Salmos 72.1-20 

Leia Provérbios 12.8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


