
DIA 111 

Leia Josué 22.21 até 23.16 

 

ESTUDO DE HOJE: JOSUÉ 23.12-16 

 

       As consequências previstas no caso de casamentos mistos com as nações 

canaanitas tornaram-se uma realidade. Numerosas histórias no livro de Juízes mostram 

o que Israel sofreu por ter falhado em seguir a Deus com sinceridade. 

     Deus era supremamente amável e paciente com Israel, e é justo e paciente conosco 

ainda hoje. Contudo, não devemos confundir Sua paciente bondade conosco com 

aprovação do nosso pecado ou nossa indiferença a este. 

     Cuidado ao exigir que tudo seja feito à sua maneira, porque Deus pode acabar 

aceitando. Ele permitiu que os israelitas agissem conforme desejavam – fazendo 

casamentos mistos com as nações que não expulsaram. Isso trouxe consequências 

dolorosas. 

     Quando Deus deixa-nos agir por conta própria, Ele permite que as consequências 

naturais aconteçam. Isso deve ensinar-nos que nossos desejos e conclusões nos 

arruinarão, e que somente obedecendo a Deus teremos vida e paz (Ml 2.5; Rm 8.6). Os 

comandos de Deus têm a intenção de proteger-nos de consequências dolorosas. A 

obedecer ao que você está resistindo hoje? 

 

Leia Lucas 20.27-47 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 20.37,38 

 

     Jesus respondeu à pergunta dos saduceus, e assim, virou o jogo e atingiu o ponto 

central da questão – no que acreditavam quanto ao Messias? Os fariseus e saduceus 

permaneciam confusos quanto à identidade de Jesus. Até que resolvessem isso, eles 

não eram capazes de responder a essas outras perguntas. 

     As pessoas podem fazer-lhe perguntas religiosas difíceis, por exemplo: “Como pode 

um Deus amoroso permitir que pessoas morram de fome?”, “Se Deus é onipotente, eu 

tenho livre-arbítrio?”. Quando perguntarem, siga o exemplo de Cristo. Primeiro, 

responda a essas pessoas com toda a sua capacidade. Então foque no problema 

verdadeiro. Talvez elas estejam magoadas com uma tragédia pessoal ou com 

dificuldades de tomar uma decisão. Geralmente, a questão feita é apenas um teste de 

sua disposição em ouvir e importar-se. Ao fazer isso, você demonstra compaixão e 

preocupação – em outras palavras, você ama o seu próximo. 

 

ORANDO OS SALMOS 



 

Descanse nas promessas da fidelidade de Deus. Agradeça o Senhor por Seu amor 

infalível, que nos abençoa e disciplina-nos. 

Leia Salmos 89.14-37 

Leia Provérbios 13.17-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


