
DIA 107 

Leia Josué 15.1 até 15.63 

 

ESTUDO DE HOJE: JOSUÉ 15.4 
 

          Os limites e as descrições da Terra Prometida são muito específicos. Deus 

estava dizendo a Israel exatamente o que fazer e estava dando-lhe do que precisava. 

Eles não tinham desculpa para desobedecer.  

     Com frequência reclamamos que a vontade de Deus parece vaga. Temos 

preocupações específicas e perguntamos ao Senhor para que lado ir, mas Ele parece 

estar em silêncio. 

     Em outras áreas, no entanto, Deus tem dado orientações bastante claras: “Nada 

façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade” (Fp 2.3). “Aprendei a fazer 

o bem; praticai o que é reto; ajudai o oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da causa 

das viúvas (Is 1.17). “Ele te declarou, ó homem, o que é bom; [...] pratiques a justiça, e 

ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus?” (Mq 6.8); “exortai-vos 

uns aos outros e edificai-vos uns aos outros [...] e sejais pacientes para com todos” (1 

Ts 5.11,14). 

     O “seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade” (2 Pe 1.3). 

Ele não esqueceu nada que fosse importante. Mas, ainda sim, frequentemente 

ignoramos comandos precisos de Deus. Porém, no lugar disso, devemos obedecer 

aos mandamentos que Ele deu-nos. Descobriremos, então, que nossas outras 

preocupações resolvem-se sozinhas. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
POR QUE JESUS DISSE AO JOVEM RICO PARA VENDER TUDO O QUE TINHA E 

DAR AOS POBRES? 

     Em todo o Evangelho de Lucas, uma inversão de valores mundanos caracteriza a 

inclusão – ou a exclusão – no Reino de Deus. Maria anunciou que Deus iria exaltar os 

pobres e humildes e derrubar os ricos e poderosos (Lc 1.52,53). Jesus anunciou que 

levaria o evangelho aos pobres (Lc 4.18). Ele pronunciou bênçãos aos pobres e 

famintos e maldição aos ricos e fartos (Lc 6.20-25). Essa foi uma inversão do 

conhecimento tradicional, que sustentava que Deus havia abençoado os ricos e 

amaldiçoado os pobres.  

     Uma série de parábolas de Jesus é severas advertências contra o perigo das 

riquezas. A parábola do rico insensato revela a consequência de armazenar tesouros na 

terra em vez de ter um rico relacionamento com Deus (Lc 12.13-21). A parábola do 

homem rico e Lázaro mostra o curso eterno de ignorar os pobres e desemparados 

enquanto aproveitam-se das coisas boas da vida (Lc 16.19-31). O jovem rico que 



perguntou a Jesus o caminho para a vida eterna ficou arrasado quando Ele disse que o 

jovem deveria vender tudo o que tinha e dar aos pobres (Lc 18.18-30). 

     Quem são os pobres do Evangelho de Lucas? São eles os financeiramente pobres 

ou aqueles que são pobres de espírito? É muito provável que Lucas estivesse tratando 

de ambos. Os financeiramente pobres, que têm muito pouco, são naturalmente 

dependentes de Deus para terem suas necessidades supridas. Já os ricos e poderosos 

são susceptíveis a serem autossuficientes, esquecendo-se de sua necessidade de Deus. 

Porém, é impossível para os ricos entrarem no Reino de Deus enquanto confiarem que 

suas riquezas os levarão para lá (Lc 16.25,26). As pessoas a quem o Senhor aceita são 

aquelas que depositam sua fé somente nele. 

 

Leia Lucas 18.18-43 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 18.18-27 

 

     Esse líder religioso fez uma pergunta a Jesus que também faríamos a Ele se 

estivesse aqui hoje. O príncipe queria a garantia de Jesus de que teria a vida eterna. Ele 

queria que Jesus ponderasse suas qualificações ou desse-lhe alguma tarefa para 

assegurar a sua imortalidade. 

     Jesus respondeu citando alguns dos Dez Mandamentos. Mas isso levanta outra 

questão: Jesus estava dizendo que podemos herdar a vida eterna guardando os 

mandamentos? 

     Para responder, devemos lembrar-nos de como Jesus respondeu às palavras “Bom 

Mestre”: “Ninguém há bom, senão um, que é Deus”. A implicação era a de que “não há 

quem faça o bem, não há sequer um” (Sl 14.3). 

     Isso também significa que Jesus não estava simplesmente estabelecendo um novo 

padrão ao mandar o homem vender tudo e dar o dinheiro ao pobre. Mas, em vez 

disso, Ele estava tornando a vida eterna inalcançável até mesmo para pessoas 

altamente morais.  

     Todos perceberam isso também. Se o dinheiro não reflete a aprovação e a bênção 

de Deus, e a moralidade não é o ingresso de entrada, “quem no mundo pode salvar-

se”? 

     Algumas vezes, o que fazemos não são exigências de Deus, mas, sim, parte de um 

código moral que recebemos. Deus simplesmente nos ordena a amá-lo de todo o 

coração e as pessoas como a nós mesmos. É uma questão de coração. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Peça que Deus dê-lhe um coração que conheça os Seus caminhos. Busque Sua 

proteção, compaixão, poder e consolo ao segui-lo. 



Leia Salmos 86.1-17 

 

Leia Provérbios 13.9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


