
DIA 108 

Leia Josué 16.1 até 18.28 

 

ESTUDO DE HOJE: JOSUÉ 17.3,4 

 

       Embora as mulheres tradicionalmente não herdassem propriedades na sociedade 

israelita, Moisés, sob orientação do Senhor, colocou a justiça à frente da tradição e deu 

a essas cinco mulheres a terra que mereciam (veja Nm  27.1-11). Na verdade, Deus 

disse a Moisés para acrescentar uma lei que ajudasse outras mulheres em situações 

similares para herdarem propriedades também. Josué agora estava aplicando essa lei. 

      A lei de Deus tem um forte tema de prover para aqueles cujos direitos podem ser 

facilmente desrespeitados. Esse foi o caso das filhas de Zelofeade. Prover para elas 

estava em cumprir com o espírito das leis de Deus. 

     É fácil recusar-se a honrar um pedido razoável porque “nunca fizemos dessa forma 

antes”. Mas assim como Moisés e Josué, devemos ter cuidado com o propósito da lei e 

os méritos de cada caso antes de decidir. Assim, quando estivermos pensando em 

realizar mudanças e novas maneiras de fazer algo, devemos perguntar se isto está de 

acordo com o espírito da lei de Deus e Seu cuidado pelas necessidades básicas do Seu 

povo, especialmente dos fracos e desamparados. 

 

Leia Lucas 19.1-27 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 19.1-10 

 

     O que havia em Jesus que atraiu Zaqueu de tal forma, a ponto de um homem muito 

rico deliberadamente se humilhar subindo em uma árvore? 

     Compare a reação de Zaqueu à do líder religioso no último capítulo [estudado]. 

Este não foi capaz de convencer-se a vender tudo e dar o dinheiro aos pobres (Lc 

18.18-27). Em contraste, foi exatamente isso o que Zaqueu prometeu fazer. 

     Por que essas reações a Jesus foram tão diferentes? Quando viu a reação do líder 

religioso, Jesus disse: “Quão dificilmente entrarão no Reino de Deus os que têm 

riquezas!” (Lc 18.24). Zaqueu, entretanto “era rico”, mas não seguia esse padrão. Assim, 

quando viu a reação dele, Jesus disse: “Hoje, veio a salvação a esta casa, pois também 

este é filho de Abraão”. O que fez os resultados serem tão diferentes. 

     Talvez, isso possa ser explicado olhando para o que cada um desses homens 

buscava. O líder religioso estava perguntando como herdar a vida eterna, mas Zaqueu 

estava focado em Jesus. O que motiva a sua fé? É a promessa de vida eterna ou é uma 

visão de Jesus? 

 



ORANDO OS SALMOS 

 

Celebre o plano universal de Deus. Agradeça a Ele por transformar estrangeiros em 

cidadãos do Reino dos céus. 

Leia Salmos 87.1-7 

Leia Provérbios 13.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


