
DIA 91 

Leia Deuteronômio 18.1 até 20.20 

 

ESTUDO DE HOJE: DEUTERONÔMIO 18.1-8 
 

          Moisés disse aos israelitas que Deus iria liderá-los e conduziria seus inimigos 

para fora da Terra Prometida, mas isso não acontece de repente. Ao contrário, não 

seriam "todas” [as nações] "de pronto"; e não aconteceria sem a cooperação de todo 

o povo. 

     Deus, certamente, tinha o poder de fazer isso imediatamente. Ele provou o quão 

poderoso fora no Egito, com o Faraó. Então, por que isso seria gradual em vez de 

súbito? 

     Havia valor no trabalho gradual de Deus e na cooperação de Israel. Se Deus 

tivesse simplesmente eliminado os países de uma só vez, os israelitas teriam outros 

problemas para lidar: animais selvagens. A abordagem gradual de Deus estava 

impedindo isso. 

     Hoje, muitas coisas acontecem instantaneamente para nós. É fácil acostumar-se 

com isso e ficar impaciente quando algo leva tempo; mas, muitas vezes, não somos 

capazes de ver os problemas que seriam criados a partir de correções imediatas. 

     Deus, certamente, poderia mudar as circunstâncias de imediato, sem sua 

cooperação; mas, em vez disso, pode haver mais benefícios com a mudança gradual. 

O Senhor pode estar impedindo que problemas piores também aconteçam. Em lugar 

de procurar soluções imediatas, pense em como Deus pode estar indo "pouco a 

pouco," [...] "diante de ti". Como você vai participar? 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
QUEM FOI O PROFETA QUE MOISÉS PREVEU? 

     Jesus foi o profeta que Moisés previu em Deuteronômio 18.15. Com esta função, Ele 

pregou a palavra de Deus e realizou milagres da mesma maneira como os profetas do 

Antigo Testamento. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva, o povo glorificou ao 

Senhor, dizendo: “Um grande profeta se levantou entre nós" (Lc 7.16). Os discípulos no 

caminho de Emaús identificaram-no como "um profeta poderoso em obras e palavras 

diante de Deus e de todo o povo" (Lc 24.19). 

     Como outros profetas, Jesus sofreu por Seu testemunho (1 Rs 19.1-18; Jr 18.18). 

Enquanto as pessoas associavam Seu "status" profético a Seus milagres e 

ensinamentos, Jesus o devia especialmente ao Seu sofrimento. Em Nazaré, Ele afirmou 

que "nenhum profeta é bem recebido na sua pátria" (Lc 4.24), e mais tarde, o Mestre 

acusou Israel de assassinar seus profetas (Lc 11.47-49). Em Sua passagem por 



Jerusalém, Ele exclamou: "Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, 

para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém” (Lc 13.33). 

     No Antigo Testamento, quando Israel não dava ouvidos aos profetas de Deus, 

sucedia-se a isto o juízo divino. Da mesma forma, o povo de Deus tinha de dar ouvidos 

a Jesus ou enfrentaria juízo (At 3.22-23). 

     Assim como a revelação de que Jesus é o Messias confirma que Ele é o Salvador de 

todos os povos, Seu papel como profeta confirma que Sua mensagem vem da parte de 

Deus e que Suas palavras são a verdadeira Palavra de Deus, que devem ser ouvidas e 

obedecidas. 

Leia Lucas 9.28 até 9.50 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 9.29,30,37-39,45,46 

 

     Sacerdotes e levitar serviam de maneira similar como nossos ministros hoje fazem. 

Suas responsabilidades incluíam: (1) ensinar ao povo os caminhos de Deus, (2) ser um 

exemplo de vida santa (3) cuidar do santuário e dos que trabalhavam nele e (4) 

distribuir as ofertas. Como sacerdotes e levitas eram impedidos de possuir 

propriedades ou de realizar negociações gerais Deus estipulou planos especiais para 

que eles tivessem aquilo de que precisassem. 

     É importante honrarmos e provermos para homens que Deus levantou para liderar-

nos. Isso pode significar respeitar os limites entre a vida profissional e pessoal deles. 

Mas pode significar também oferecer-lhes ajuda em alguma área para a qual você seja 

especialmente capacitado - alimentação, finanças ou reparos, por exemplo. Ou pode 

significar apenas perguntar sobre a família, as preocupações ou interesses gerais deles. 

Conforme você olha para líderes à luz da Palavra de Deus, como você pode honrar 

aqueles que Ele lhe deu? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore por aqueles cujo coração encontra-se amargurado com Deus e cujos pés não 

estão firmes. Interceda a favor deles. 

Leia Salmos 73.1-28 

 

Leia Provérbios 12.10 

 

 

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. 


