
DIA 92 

Leia Deuteronômio 21.1 até 22.30 

 

ESTUDO DE HOJE: DEUTERONÔMIO 21.1-9 

 

       Quando um crime era cometido e o seu autor fugia, toda a comunidade era 

responsabilizada. A lei de Deus apontava para a necessidade de todos sentirem um 

apurado senso de responsabilidade pelo que acontecia à sua volta e tomarem atitude 

para corrigir quaisquer situações que fossem potencialmente danosas, fossem física, 

social ou moralmente. 

     A comunidade é uma importante estrutura dentro da sociedade. Ela cria um 

contexto em que os relacionamentos podem desenvolver-se, a segurança pode ser 

estabelecida e os recursos, compartilhados. Comunidades ajudam a suprir as 

necessidades básicas dos que fazem parte dela. Ao responsabilizar a comunidade pelo 

que acontece nela, a lei de Deus apresentava grande cuidado por todos aqueles que 

faziam parte dela. 

    É fácil fugir das responsabilidades em um grupo grande e achar que outros farão o 

trabalho. Seja qual for o grupo do qual você faz parte, é importante servir de acordo 

com suas habilidades para que todos beneficiem-se. Do que sua comunidade precisa? 

De que formas você pode servi-la? 

Leia Lucas 9.51 até 10.12 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 9.52-54 

 

     Em 722 a. C., a Assíria invadiu o norte do reino de Israel e reestabeleceu ali seu povo 

e fez casamentos mistos com os judeus (II Rs 17.24-41). A raça mestiça ficou conhecida 

como samaritanos. Judeus "puros" odiavam os "mestiços” de tal forma que, em geral, 

viajavam por uma rota consideravelmente mais longa em vez de passar pelo território 

samaritano. Os samaritanos, como resposta, também odiavam os judeus. 

     Jesus, no entanto, não possuía esses preconceitos judeus. Ele enviou mensageiros 

de antemão para prepararem as coisas em uma aldeia samaritana, mas esta rejeitou 

esses judeus viajantes. Tiago e João queriam vingar-se invocando fogo dos céus sobre 

o povo, assim como fez Elias (2 Rs 1). 

     Quando somos rejeitados por outras pessoas, também sentimos vontade de 

vigarmo-nos, porque isto parece justiça para nós. Contudo, devemos lembrar que o 

julgamento pertence a Deus. Não devemos esperar que Ele use Seu poder para realizar 

nossas vinganças pessoais. 



     "Porque o SENHOR fará justiça ao seu povo" (Dt 32.36). Deus promete: "Minha é a 

vingança e a recompensa" (Dt 32.35). Devemos comprometer as injúrias que sofremos 

à justiça de Deus. Podemos alegrar-nos no fato de que Ele normalizará a situação. 

 

ORANDO OS SALMOS 

Peça a Deus que fortaleça e encoraje Seu povo que está sofrendo em qualquer 

lugar do mundo. 

 

Leia Salmos 74.1-23 

Leia Provérbios 12.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


