
DIA 109 

Leia Josué 19.1 até 20.9 

 

ESTUDO DE HOJE: JOSUÉ 19.49 

 

       Estabelecer essas fronteiras tem numerosas vantagens em vez de tornar a Terra 

Prometida em uma única nação sem divisões. As fronteiras deram a cada tribo a posse 

de uma área, promovendo lealdade e unidade que fortalecia cada tribo. As fronteiras 

delineavam áreas de responsabilidade e privilégio, que ajudariam cada tribo a 

desenvolver-se e amadurecer. As fronteiras reduziam os conflitos que poderiam 

acontecer se todos quisessem ficar nas melhores regiões. As fronteiras cumpriam a 

prometida herança de cada tribo, que começou a ser dada já nos dias de Jacó (Gn 

48.21,22). 

     Da mesma forma, é sábio criar fronteiras e estrutura. As pessoas recebem um 

panorama mais claro de suas responsabilidades: elas sabem por quem são 

responsáveis e para quem são responsáveis. Fronteiras oferecem um ambiente 

confiável para crescimento e desenvolvimento, e um lugar para usar suas habilidades. 

Quando conflitos surgem, uma boa estrutura define como serão resolvidos. Famílias, 

igrejas, negócios, amigos, governo e clubes beneficiam-se de fronteiras e estrutura. 

 

Leia Lucas 19.28-48 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 19.35-38 

 

     O povo judeu esperou por um rei, o Messias. Deus lhes tinha dado um sinal para 

identifica-lo quando viesse: “eis que o teu rei virá a ti, justo e Salvador, pobre e 

montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta” (Zc 9.9). 

     A entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumento era o sinal. Ele estava 

anunciando a todos que era o Messias.  

     O povo cercou a rua, agitou folhas de palma e adorou a Deus por cumprir Sua 

promessa. No entanto, interpretou erroneamente o tipo de Rei que Jesus seria. Eles 

esperavam que Jesus libertasse-os de Roma e restaurasse-os para a glória que 

costumavam ter. Mais tarde, ficou aparente que Jesus não iria cumprir com as 

expectativas deles, então, muitos voltaram-se contra Ele. 

     Nós também temos expectativas quanto às promessas de Deus. Podemos ter 

expectativas para casamento, trabalho, filhos. Podemos estar esperando que Ele reate 

um relacionamento ou abençoe nossa fiel obediência. Mas e se Deus não atender à 

nossas expectativas? Iremos manter nossas expectativas e ficar contra Ele? Ou iremos 

seguir com Ele até a cruz e morrer para nós mesmos? 



 

ORANDO OS SALMOS 

 

Nunca se esqueça de que os mortos um dia irão conhecer as bênçãos das maravilhosas 

obras de Deus e voltarão à vida para adorá-lo novamente. 

Leia Salmos 88.1-18 

Leia Provérbios 13.12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


