
DIA 104 

Leia Josué 9.3 até 10.43 

 

ESTUDO DE HOJE: JOSUÉ 10.12-14 

 

       Como o sol e a lua pararam? Duas explicações para como esse evento ocorreu têm 

sido dadas: Uma rotação mais lenta da Terra deu mais tempo a Josué, conforme o 

original em hebraico parece indicar. Ou alguma refração incomum dos raios solares 

deu horas a mais de luz. Contudo, a Bíblia é clara quanto ao dia ter sido 

milagrosamente prolongado e que a intervenção divina fortaleceu o povo de Deus 

para derrotar seus oponentes definitivamente. 

     Independente de como ocorreu o milagre, o Deus de Israel mostrou grande poder 

sobre os céus. Para outros povos que residiam em Canaã, o sol e a lua representavam 

deuses poderosos. Assim, exercer controle sobre eles mostrava que Yahweh era 

verdadeiramente soberano e que apoiava Israel. Todavia, Deus já havia feito isso no 

Egito, por meio das pragas. 

     Hoje, nossos deuses da riqueza, da influência e da fama são buscados por seus 

grandes poderes. Somos tentados a acreditar que podemos alcançar grandes coisas 

para Deus se apenas tivermos essas coisas disponíveis. Mas, na verdade, conseguimos 

grandes coisas servindo (Lc 22.25-27). Dinheiro, autoridade e celebridade são tipos de 

medida completamente errados. 

 

Leia Lucas 16.19 até 17.10 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 16.29-31 

 

     O homem rico pensava que seus irmãos certamente acreditariam em um 

mensageiro renascido dos mortos. Mas [na parábola,] Abraão disse que se eles não 

acreditaram em Moisés e nos profetas, nem mesmo a ressurreição os convenceria. 

     É realmente verdade? Como alguém pode recuar depois de presenciar uma 

ressurreição? Se Abraão estiver correto, então simplesmente ouvir falar de alguém que 

voltou dos mortos ou até mesmo encontrá-lo não é o suficiente para ser persuadido. O 

conhecimento e a experiência não são suficientes se isso for verdade. Que outros 

fatores existem? 

     Jesus contou essa história para os fariseus ouvirem. Usando as palavras de Abraão, 

Jesus previu que mesmo depois que Ele se levantasse dos mortos muitos dos líderes 

religiosos não creriam. Por quê?  

     "E os fariseus, que eram avarentos [...] zombavam [de Jesus]” (Lc 16.14). Eles tinham 

suas prioridades: dinheiro antes de Deus – "eles mesmos” antes de Deus. Suas 



tradições já haviam destituído Moisés e os profetas. Acreditar em Jesus requeria uma 

mudança de coração e de hábitos - mudanças que eles não estavam dispostos a fazer. 

Era uma questão de quem eles amavam mais do que sabiam ou viveram. O coração 

deles era irredutível, de modo que o conhecimento, a experiência as Escrituras, ou o 

Filho de Deus não o mudariam. 

 

Leia Salmos 83.1-18 

Leia Provérbios 13.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


