
DIA 106 

Leia Josué 13.1 até 14.15 

 

ESTUDO DE HOJE: JOSUÉ 14.6-12 

 

       Calebe foi fiel desde o inicio. Como um dos primeiros espias enviados à Terra 

Prometida (Nm 13.30-33). Ele viu grandes cidades e gigantes, mas sabia que Deus 

ajudaria o povo a conquistar a terra. Por conhecer Seu poder, Calebe “trouxe resposta, 

como sentia no [seu] coração”, sabendo que o Senhor ajudaria Israel. 

     Por causa de sua fé, Deus prometeu a Calebe uma herança individual na terra (Nm 

14.24; Dt 1.34-36). Agora, 45 anos depois, Calebe finalmente viu o cumprimento da 

promessa. Sua fé ainda era inabalável. Porém, nessa época, ainda havia gigantes na 

terra que herdou, mas ele conhecia o poder de Deus e a Sua promessa: “o SENHOR 

será comigo, para os expelir, como o Senhor disse”.  

     Calebe começou com fé, continuou com fé e finalizou com fé. Ele confiou no poder 

de Deus, esperou pelo poder de Deus e era tão forte com 85 anos quanto era aos 40.  

     Assim como Calebe, devemos ser fiéis a Deus, não apenas no início de nossa 

caminhada com Ele, mas ao longo de toda a nossa vida. Se quisermos finalizar com fé, 

devemos começar com fé. E se você ainda não começou, quando começará? 

 

Leia Lucas 18.1-17 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 18.1-17 

 

     Jesus encorajou Seus discípulos a orarem com persistência e humildade. Oração 

persistente significa manter nossos pedidos continuamente diante de Deus enquanto 

vivemos por Ele dia após dia, crendo que Ele irá responder. Não significa vãs repetições 

ou sessões dolorosamente longas de oração. Orar com humildade significa orar com 

um honesto reconhecimento de nossas necessidades. O coletor de impostos foi ao 

templo reconhecendo o seu pecado e implorando por misericórdia.  

     Oração persistente tem uma clara visão de Deus. A oração humilde tem uma clara 

visão de nós mesmos. De algumas maneiras, persistência e humildade refletem o 

caráter de uma criança. Geralmente, as crianças são muito persistentes ao pedir o que 

querem e não escondem quem são como os adultos costumam fazer.  

     A oração pode ser uma disciplina espiritual que desenvolve a fé de uma criança em 

nossa vida. Pode ser a oração que nos tornará aptos para um dia entrar no Reino. Jesus 

disse a Seus discípulos: “Em verdade vos digo que qualquer que não receber o Reino 

de Deus como uma criança não entrará nele”.  

 



ORANDO OS SALMOS 

 

 

Leia Salmos 85.1-13 

Leia Provérbios 13.7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


