
DIA 124 

Leia Juízes 19.1 até 20.48 

 

ESTUDO DE HOJE: JUÍZES 19.30 

 

       Qual o significado dessa trágica história? Quando a fé que os israelitas tinham em 

Deus desfez-se, sua unidade como nação também dissipou-se. Quando abandonaram 

o Senhor, perderam o propósito e logo “cada um fazia o que parecia reto aos seus 

olhos” (Jz 21.25). Perversão sexual e ilegalidade eram produtos da desobediência de 

Israel a Deus. Quando o povo deixou de permitir que o Altíssimo o guiasse, tornou-se 

como os povos malignos à sua volta.  

     Quando nos afastamos de Deus e de Sua Palavra, toda sorte de mal vem em 

seguida. Nosso afastamento do Senhor pode ser lento e quase imperceptível, com 

resultados finais que afetam uma geração futura. Quando deixa o Pai de fora de sua 

vida, você pode ficar chocado com o que é capaz de fazer (Jz 19.30). Devemos 

continuamente chamar as pessoas de volta para Deus e trabalhar no estabelecimento 

do reino moral e espiritual do Senhor em nosso coração. 

 

Leia João 3.22 até 4.3 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 3.26-30 

 

     Os discípulos de João Batista ficaram incomodados porque havia pessoas seguindo 

Jesus em vez de João. A disposição de João em diminuir em importância demonstrava 

uma humildade incomum. Embora João Batista fosse um pregador famoso que atraía 

grandes multidões, ele estava feliz por Jesus estar tomando o lugar mais alto. O 

trabalho de João Batista era guiar pessoas a Jesus, seu Messias tão esperado.  

     Como os discípulos de João Batista, costumamos cometer o erro de comparar um 

pastor com outro e essa igreja com a outra. Quando agimos assim, perdemos 

completamente de vista o que importa. “Está Cristo dividido?” (I Co 1.13). O propósito 

de todo pastor e de toda igreja é Cristo. Comparar pastores ou igrejas é como avaliar 

se plantar a semente ou regá-la é mais importante. 

     Um pastor sábio irá manter Jesus constantemente diante de nós como João fez com 

os seus discípulos. Quando nos encontrarmos fazendo comparações, precisamos 

reorientar nossos corações a Cristo acima de tudo.  

 

ORANDO OS SALMOS 

 



Louve o Senhor por sustentar tudo o que criou e por encontrar prazer na criação, o 

que inclui o ser humano. 

Leia Salmos 104.24-35 

Leia Provérbios 14.22-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


