
DIA 119 

Leia Juízes 9.22 até 10.18 

 

ESTUDO DE HOJE: JUÍZES 10.13,14 

 

       Os israelitas rogaram a Deus por resgate depois que tudo mais falhou em salvá-

los. Apenas no meio do sofrimento clamaram ao Senhor. Mas no restante do tempo, o 

povo não queria ter nada com Deus. Por isso, Ele acusou-os: “vós me deixastes a mim e 

servistes a outros deuses”.  

     A pior coisa que Deus pode fazer e dar-nos o que queremos. Foi isso que Ele fez 

com os israelitas. “Andai e clamai aos deuses que escolhestes”. O povo abandonou o 

Senhor e escolheu outros deuses. Agora, Deus estava permitindo que agissem 

conforme a vontade deles. Todavia, Ele não tinha prazer no sofrimento resultante, pois 

“se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel” (Jz 10.16). 

     Deus não fica feliz em dar-nos o que escolhemos; contudo, Ele dá-nos liberdade – e 

suas consequências. Mesmo quando “tiraram os deuses alheios do meio de si e 

serviram ao SENHOR” (Jz 10.16), os israelitas ainda estavam em má situação. As 

consequências não desapareceram simplesmente porque retornaram a Deus. Eles 

ainda sofriam por suas más escolhas. 

     Em contraste, Deus “não negará bem algum aos que andam na retidão” (Sl 84.11). 

Encontraremos alegria ao confiar no Senhor. 

 

Leia Lucas 24.13-53 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 24.36-43 

 

     O corpo de Jesus não era o produto da imaginação ou a manifestação de um 

fantasma – os discípulos tocaram nele e Ele alimentou-se. Mesmo assim, o corpo dele 

não era ressurreto como o de Lázaro (Jo 11) – Jesus era capaz de aparecer e 

desaparecer conforme desejasse. 

     O corpo ressurreto de Jesus era imortal. Esse é o tipo de corpo que os crentes 

receberão na ressureição dos mortos. Pois todos serão colhidos: “Cristo, as primícias”, e 

quando Ele retornar, “os que são de Cristo” (I Co 15.23). Jesus “transformará o nosso 

corpo celestial, [...] e, quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo” (II Co 

5.2,3 ntlh). 

     “Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo 

mortal” (Rm 8.11) e o “que é mortal se revista da imortalidade” (I Co 15.53). 



    Nosso corpo preso à natureza se tornará um corpo guiado pelo Espírito, o que será 

“a redenção do nosso corpo” do pecado e do sofrimento (Rm 8.23). E viveremos 

juntamente com Jesus na nova criação. Esta é a esperança que temos. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Aja conforme o Salmo 100 e reflita sobre a identidade de Deus e de Seu povo. 

Leia Salmos 100.1-5 

Leia Provérbios 14.11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


