
DIA 101 

Leia Josué 3.1 até 4.24 

 

ESTUDO DE HOJE: JOSUÉ 3.13-15 

 

       Os israelitas estavam ansiosos para entrar na Terra prometida, conquistar suas 

nações e viver pacificamente. Mas, primeiro, eles precisavam cruzar o rio Jordão – em 

época de cheia. Deus deu-lhes instruções específicas: para atravessar, os sacerdotes 

deveriam pisar na água. 

     Mas e se os sacerdotes ficassem com medo e recusassem-se a dar o primeiro 

passo? Mas eles não tinham medo e não se recusaram. Após seguir Deus por todo o 

deserto por 40 anos, o povo finalmente confiava em Suas promessas e obedecia ao 

Seu comando. 

     Muito depois, Deus Daria esta palavra a Israel: “Quando passares pelas águas, 

estarei contigo, e, quando pelos rios elas não te submergirão” (Is 43.2). Para a 

vantagem de Israel, os sacerdotes pisaram no rio Jordão “antes” que Deus fizesse essa 

promessa a eles. 

     Geralmente, o Senhor não nos mostra solução para nossos problemas até que 

confiemos nele e obedeçamos ao que Ele ordenou-nos fazer. Mesmo quando não 

somos capazes de ver o resultado, podemos confiar em Seu caráter. Os sacerdotes 

confiaram nas garantias de Deus porque confiavam nele. Devemos procurar o mesmo 

tipo de confiança. Sempre que você atravessar um rio, lembre-se de como deus 

mostrou-se fiel a você. 

 

Leia Lucas 14.7-35 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 14.15-18 

 

     Na parábola de Jesus, muitas pessoas recusaram o convite para o banquete porque 

o tempo era inconveniente. O costume judeu era o de enviar dois convites para uma 

festa: o primeiro para anunciar o evento e o segundo para dizer aos convidados que 

estava tudo pronto. Os convidados na parábola insultaram o anfitrião ao darem 

desculpas quando este emitiu o segundo convite. 

     O primeiro convite de Deus foi aos judeus por intermédio de Moisés e dos profetas 

(Lc 16.16). Os líderes religiosos aceitaram esse convite e creram que Deus os tinha 

chamado para ser o Seu povo. Quando Jesus veio, Ele anunciou que tudo estava 

pronto. Entretanto, o povo judeu e seus líderes religiosos insultaram a Deus com suas 

desculpas e rejeição ao Seu filho. 



     Como o mestre expandiu seu convite a todos (Lc 14.23), o convite de Deus a todo 

mundo. Jesus anunciou que o Reino de Deus tinha. Chegado e que estava tudo pronto 

para eles. 

     Somos os recebedores dessas boas-novas. Mas se não tivermos cuidado, desculpas 

razoáveis poderão distrair-nos – deveres profissionais, responsabilidades familiares, 

necessidades financeiras. Mas, ainda assim, o convite de Deus é mais importante do 

que as preocupações de hoje. Não deixem que elas impeçam você de aceitar o convite 

aberto de Deus. 

 

ORANDO OS SALMOS 

Peça que Deus faça Seu rosto resplandecer sobre o Seu povo. Que Sua presença e 

graça restaurem Seu povo. 

 

Leia Salmos 80.1-19 

Leia Provérbios 12.27-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


