
DIA 117 

Leia Juízes 7.1 até 8.17 

 

ESTUDO DE HOJE: JUÍZES 7.2-7 

 

       Gideão demonstrou grande fé em Deus quando suas tropas foram reduzidas de 32 

mil para 300. Mesmo assim, ele deve ter se perguntado o que Deus estava fazendo 

enquanto via seus guerreiros desarmarem suas tendas, pegarem suas armas e voltarem 

para casa. 

     Deus não reduziu o tamanho do exército por impulso. Ele fez isto por um motivo. 

Com 32 mil homens, os israelitas teriam concluído que tinham vencido a luta sozinhos. 

Contudo, com 300, o envolvimento de Deus era inegável. O Senhor diminuiu o exército 

para reforçar a fé de Israel, mostrando-lhe que Ele estava presente. Ele estava mais 

preocupado com a fé do povo do que em vencer a batalha. 

     Será que mostraríamos tanta fé quanto Gideão? Quando não somos capazes de ver 

um caminho claro para a vitória, questionamos se esse é mesmo o plano de Deus. No 

entanto, em vez disso, devemos crer que Ele fechou essa porta. Mas, às vezes, Deus 

pede a nossa fé, mesmo quando não somos capazes de ver o resultado. 

     Sem fé, ficamos determinados a assegurar a vitória antes da batalha, mas 

ignoramos Deus quando vencemos. Mas o Senhor está mais interessado em moldar-

nos como Seu povo por meio da fé do que uma vitória fácil por meio do poder. 

 

Leia Lucas 23.13-43 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 23.32-33 

 

     Certa vez, Tiago e João pediram a Jesus lugares de honra ao seu lado em Seu Reino 

(Mc 10.35-39). Agora, conforme Jesus preparava-se para inaugurar Seu Reino por meio 

de Sua morte, esses lugares ao Seu lado estavam ocupados de moribundos - 

criminosos. 

     Nós também não costumamos esperar a mesma coisa que Tiago e João - um lugar 

de honra ao lado de Jesus? Ele disse aos Seus discípulos o que trazia honra no Reino 

de Deus: "o maior entre vós seja como o menor" (Lc 22.26). O Mestre enfatizou Seu 

ensinamento lavando os pés deles, e agora, Ele estava indo além do que imaginavam. 

A morte em uma cruz romana era o mais baixo dos baixos.  

     Geralmente pensamos: "Com certeza Jesus não queria dizer que deveríamos ir tão 

longe!" Quando Cristo lavou os pés dos discípulos, estes podem ter pensado que isto 

era baixo o suficiente. Mas Jesus foi além – até a morte. Isso é o quão baixo Sua 

servidão iria. 



     Conforme Jesus explicou aos discípulos, a pessoa que quer estar próxima dele deve 

estar disposta a ir "tão" longe. O caminho para o Reino é o caminho da cruz. É servir 

sem limites. É a morte do nosso orgulho que racionaliza: "Mas não tão longe!". 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Alegre-se no Senhor por aniquilar o mal com Sua justiça e por anunciar Sua vitória 

onde as trevas imperam. 

Leia Salmos 97.1 até 98.9 

Leia Provérbios 14.7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


