
DIA 103 

Leia Josué 7.16 até 9.2 

 

ESTUDO DE HOJE: JOSUÉ 7.25 
 

          O pecado tem consequências. O pecado de Acã afetou mais do que somente 

ele. 36 guerreiros morreram ao recuarem em Ai, e toda a família de Acã foi morta. 

Por que tantas pessoas morreram por causa do pecado de um homem só? 

     Pense em algumas consequências do pecado no mundo atual. Por causa de uma 

pessoa que dirige sob influência do álcool, alguém pode morrer na estrada. Por 

causa de uma pessoa que quer maximizar os lucros, outros podem sofrer em 

situações de pobreza. Da mesma forma, por causa do pecado de Acã, outras pessoas 

de Israel morreram em Ai. 

     Todos estamos sujeitos às maiores consequências do pecado no mundo. 

Podemos morrer como resultado do pecado de outra pessoa, falta de cuidado ou 

ignorância, ou outros podem sofrer como resultado de nossos pecados. Nada disso é 

justo.  

      Mas há esperança: Deus promete resolver tudo, desfazer toda injustiça e corrigir 

todo erro. O Senhor sabe que o pecado tem consequências. Ele vivenciou esse fato 

pessoalmente. Mas por meio da morte de Jesus, Deus trouxe justiça, graça e 

misericórdia a todos nós. Ele "nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo" (1 Co 

15.57) 

     Deus não nos deixou sozinhos para sofrermos as consequências do pecado. Ele 

sofreu por nós (Rm 5.18,19). 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
POR QUE TANTOS SOLDADOS DE ISRAEL MORRERAM EM AI POR CAUSA DO 

PECADO DE ACÃ? E POR QUE OS ISRAELITAS APEDREJARAM SUA FAMÍLIA 

JUNTO COM ELE? 

     Uma parte significativa da resposta a estas perguntas vem da compreensão do 

conceito de responsabilidade comum. Se os familiares de Acã sabiam de seu roubo, 

eles eram cúmplices do crime e tão culpados quanto ele. Toda uma comunidade torna-

se responsável por um pecado quando as pessoas ou participavam ativamente de um 

ato pecaminoso ou toleravam de modo silencioso ações ou atitudes pecaminosas.  

     Mas o que dizer dos filhos de Acã, que eram jovens demais para entender a 

situação, ou aqueles que não tinham conhecimento do roubo? E quanto aos soldados 

de Israel que morreram em Ai por Acã ter provocado a ira do Senhor ao tomar para si 

as coisas proibidas pelo Senhor?  



      Para responder a isso, devemos remeter-nos para o início de tudo. O pecado de 

nossos primeiros pais, Adão e Eva, era, no mínimo, duplo. Primeiro, eles optaram por 

não confiar em Deus, mesmo Ele sendo seu amigo verdadeiro e intimo. Porém, em vez 

disso, eles deram ouvidos à voz de um estranho. Segundo, apesar de não terem obtido 

êxito, declararam sua independência de Deus ao tentarem tornar-se deuses. Como 

todos nós fazemos a mesma escolha, ninguém é verdadeiramente inocente. 

      Assim, de forma mais ampla, todos nós estamos sujeitos às consequências do 

pecado no mundo. Podemos morrer como resultado do pecado, do descuido ou da 

ignorância alheia; ou como resultado de nossas próprias atitudes. Por exemplo, 

quando uma pessoa dirige sob a influência do álcool, alguém pode morrer na estrada. 

Quando uma pessoa quer maximizar lucros, outros podem padecer uma condição de 

miséria. E quando Acã pecou, outros em Israel morreram em Ai. Nada disso é "justo". 

Entretanto, Deus promete trazer justiça perfeita em Seu próprio tempo. A Sua justiça 

será mediada por Sua graça e misericórdia, por meio da morte de Jesus por nossos 

pecados. 

 

Leia Lucas 16.1-18 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 16.13 

 

     A riqueza promete poder e controle. Ela convence-nos de que pode assegurar 

saúde e felicidade. Como você pode verificar se o dinheiro é seu mestre? Pergunte-se: 

"Eu desisto de fazer o que deveria ou gostaria de fazer para poupar mais dinheiro?" 

"Eu passo boa parte do meu tempo cuidando de minhas posses?" "Para mim, é difícil 

dar dinheiro?”. 

     É muito melhor permitir que Deus seja o seu mestre. Seus servos tem paz de 

espírito e segurança, agora e para sempre. E como você pode verificar se Deus é o seu 

mestre? Pergunte-se: "Eu penso e preocupo-me com Ele frequentemente?" "Eu desisto 

de fazer o que deveria ou gostaria de fazer para obedecer mais a Deus?" "Eu passo 

uma grande parte de meu tempo cuidando de sua criação?" "Para mim, é difícil deixar 

de passar tempo com Deus?". 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ouça o Senhor expressar Seu desejo de ver Seus filhos operando em prol da justiça 

pelos desamparados. 

Leia Salmos 82.1-8 

 

Leia Provérbios 13.2-3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


