
DIA 100 

Leia Deuteronômio 34.1 até Josué 2.24 

 

ESTUDO DE HOJE: DEUTERONÔMIO 34.4-10 
 

          Moisés foi a única pessoa que falou com Deus face a face (Êx 33.11; Nm 12.8). 

Ele tirou Israel do Egito e liderou o povo por quatro décadas no deserto. Também foi 

considerado o maior profeta de Israel. Mas até Moisés desobedeceu a Deus. 

     Não importa quão bons sejamos ou quão bem servimos a Deus, às vezes, 

desobedecemo-lo. Nossa desobediência pode privar-nos de receber coisas boas que 

Ele pretende dar-nos. Deus não permitiu que Moisés entrasse na Terra Prometida 

(Nm 20.12), mas o patriarca não rejeitou o Pai nem se desviou. Ele acreditava nas 

próprias palavras: "como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o SENHOR, 

teu Deus” (Dt 8.5). 

     Apesar de Sua disciplina, Deus ainda chamava Moisés de amigo. E mesmo em 

disciplina, Sua graça permanecia. Quando você vivenciar a disciplina de Deus, 

lembre-se do que Moisés disse e como reagiu. Não seja tomado por raiva, vergonha 

ou ressentimento, mas, em vez disso, aceite a disciplina do Senhor para o seu próprio 

bem. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
SERÁ QUE RAABE FOI JUSTIFICADA AO MENTIR PARA SALVAR A VIDA DOS 

ESPIAS? 

     A Bíblia não fala negativamente sobre a mentira de Raabe. Em Hebreus 11.31, ela é 

elogiada por sua fé em Deus. Sua mentira não é mencionada. Várias explicações têm 

sido dadas para isso: (1) Deus perdoou sua mentira por causa de sua fé; (2) Raabe 

estava simplesmente enganando o inimigo, uma prática normal e aceitável em tempos 

de guerra; (3) como ela não era israelita, não poderia ser responsabilizada por manter 

os padrões morais estabelecidos na Lei de Deus; (4) Raabe estava quebrando um 

princípio menor- o de falar a verdade - em prol de um maior - proteger o povo de 

Deus. 

     Poderia haver outra maneira de salvar a vida dos espias israelitas, mas sob a 

pressão da situação, Raabe tinha de fazer uma escolha. A maioria de nós enfrenta 

dilemas em algum momento da vida. Podemos até achar que não há solução perfeita 

para nosso problema. Felizmente, Deus não exige que nosso julgamento seja perfeito 

em todas as situações. Ele apenas nos convida a depositar nossa confiança nele e a 

fazer o melhor que pudermos. Foi o que Raabe fez e, por isso, foi elogiada por sua fé. 

 

Leia Lucas 13.22 até 14.6 



 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 13.26-30 

 

     O povo estava ansioso para saber quem estaria no Reino de Deus. Os judeus 

acreditavam que apenas os descendentes de Abraão - o povo hebreu – teria acesso. 

Mas Jesus disse que "virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul e assentar-

se-ão à mesa no Reino de Deus". 

    O Reino de Deus terá muitas surpresas. Pode ser que não vejamos as pessoas que 

esperamos encontrar lá. Respeitáveis líderes religiosos da história podem estar 

ausentes porque não amavam Deus e o próximo. E vasos de graça desconhecidos 

podem ser honrados no Reino de Deus por uma fé que ninguém viu. 

     Por que o Reino coloca nossos parâmetros de cabeça para baixo? O fato é que 

nossos valores é que estão de ponta-cabeça. O Reino de Deus é o mundo que está de 

"cabeça para cima". Jesus foi desprezado e rejeitado por viver de "cabeça para cima" 

em um mundo de cabeça para baixo. 

     É por isso que viver como cidadãos do Reino dos céus nesse mundo significa que 

"porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande” (Lc 9.48). 

Devemos buscar os valores de cabeça para baixo para que sejamos os últimos e servir 

ao próximo para que possamos ficar de cabeça para cima no Reino de Deus.  

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore o Salmo 79 intercedendo pelos cristãos de todo o mundo que estão enfrentando o 

cárcere e a morte em nome de sua fé em Deus. 

Leia Salmos 79.1-13 

 

Leia Provérbios 12.26 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


