
DIA 113 

Leia Juízes 1.1 até 2.9 

 

ESTUDO DE HOJE: JUÍZES 1.17,21 

 

       A missão de Israel parece injusta. Por que Deus iria ordená-los a desraigar e 

desalojar povos inteiros? 

     Deus não decidiu isso por um capricho, nem estava favorecendo o Seu povo 

escolhido, Israel. Ele esperou por 700 anos até que “a medida da injustiça dos 

amorreus [estivesse] cheia” (Gn 15.16). Isso significa que Israel sofreu na escravidão e 

no deserto para que a graça de Deus pudesse ser estendida aos povos que viviam na 

Terra Prometida. No entanto, agora eles seriam julgados por seu pecado.  

     Contudo, os israelitas falharam em obedecer ao comando de Deus e em expulsar os 

perversos canaanitas da terra. Deus, por fim, também julgaria os israelitas por 

tornarem-se tão maus quanto o povo que deveriam ter expulsado (II Rs 17,25; Jr 

6.18,19; Ez 8). A obediência de Israel deveria cumprir o plano de Deus, mas a sua 

desobediência tornou Sua obra inacabada. 

     Costumamos fazer a mesma coisa. Escolhemos tolerar o pecado em vez de expulsá-

los de nossa vida. Podemos saber o que o Senhor quer, mas apenas não seguimos até 

o fim. Quando falhamos em obedecer a Deus, falhamos em fazer parte da obra que Ele 

tem para nós. 

 

Leia Lucas 21.29 até 22.13 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 21.34-36 

 

     Na primeira parte de Lucas 21, Jesus descreveu um assustador futuro de incertezas 

e perigo. Mas aqui, no versículo 34, Suas palavras trazem uma imagem de riso, festas e 

cotidiano. Alguns estarão divertindo-se e felizmente desatentos. Outros seguirão com 

suas rotinas diárias, preocupados com trabalho, escola, relacionamentos e dinheiro. Em 

meio a tanta confusão, a vida seguirá normalmente. 

     No entanto, Jesus incentiva-nos a não ficarmos insensíveis e desengajados ou 

simplesmente seguirmos com a nossa vida ou tratarmos o dia de hoje como apenas 

mais um dia. Seja a vida é fácil e divertida, seja difícil e frustrante, Jesus chama-nos 

para manter uma perspectiva mais ampla em nossa mente – que inclua Sua obra, Seu 

plano e Seu retorno. 

     Podemos agir assim passando um tempo em oração. A oração lembra-nos de uma 

realidade mais ampla além de nossos planos para o final de semana ou nossos 



afazeres agendados. A oração deixa-nos focados no mundo de Deus , em Seu poder e 

obra. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Peça a Deus que encha seus dias vazios com Sua valorosa presença. Peça que Ele 

abençoe com Seu caráter divino seus esforços. 

Leia Salmos 90.1 até 91.16 

Leia Provérbios 13.24-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


