
DIA 125 

Leia Juízes 21.1 até Rute 1.22 

 

ESTUDO DE HOJE: RUTE 1.8,9 
 

          Viúvas do mundo antigo enfrentavam dificuldades extremas, elas eram quase 

sempre afligidas pela pobreza. É por isso que muitas das leis de Deus incluíam 

provisões para essas mulheres. O Senhor buscava protege-las e suprir suas 

necessidades. A lei judaica exigia que o parente mais próximo de um esposo falecido 

cuidasse da viúva. Entretanto, Noemi não tinha parentes em Moabe e não sabia se 

outros parentes seus ainda estavam vivos em sua terra, Israel. 

     Mesmo em sua situação desesperada, Noemi não tinha uma atitude egoísta. Ela 

decidiu retornar a Israel, mas incentivou Rita e Orfa a ficarem em Moabe e 

recomeçarem sua vida. Ela fez isso, embora pensasse que isso tornaria as coisas mais 

difíceis para ela.  

     Como Noemi, devemos levar em conta as necessidades do próximo, e não 

somente as nossas. Isso requer confiar-nos ao cuidado de Deus CIMA DE TUDO. 

Conforme descobriu Noemi, quando você age sem egoísmo, o próximo é 

incentivado a seguir o seu exemplo. 

      
Leia João 4.4-42 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
O QUE É ÁGUA VIVA? 

     Em Israel, uma terra que frequentemente experimentou a seca, as pessoas eram 

bem cientes das fontes de água e da qualidade desta. Havia poucas nascentes e rios 

que corriam o ano todo. Logo, a população fazia uso de cisternas para armazenar as 

chuvas de inverno e de poços para usufruir de fontes subterrâneas. Na cultura judaica, 

“água morta” referia-se à água parada armazenada. “Água viva” referia-se a correntes 

de água como rios, nascentes e chuva. Esse tipo de água era precioso, pois era fresco. 

Como vinha diretamente de Deus, essa água era usada para lavagens ritualísticas (ver 

Lv 14.50,51). 

     A distinção entre água “morta” e “viva” explica porque a mulher de Samaria ficou 

tão perplexa quando Jesus ofereceu-lhe “água viva” (Jo 4.12). Samaria não tinha rio, se 

Jacó teve de cavar um poço lá, como Jesus poderia oferecer água superior? 

     Jesus mencionou “água viva” de novo em Jerusalém, na festa dos Tabernáculos no 

outono (Jo 7.37-39). A festa, que ocorria durante um tempo seco, enfatiza a água. 

Nesse contexto, o mestre afirmou que quem estivesse buscando água viva deveria ir a 



Ele. Jesus é a fonte de água viva, Ele veio diretamente de Deus e trouxe renovação 

divina. 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 4.4-7 

 

     Viajar de Judeia a Galileia requeria atravessar ou dar a volta em sua região central 

chamada Samaria. A maior parte dos judeus evitavam Samaria tomando a rota mais 

longa. Por quê? 

     Séculos antes, os judeus viveram ali como parte do Reino Norte de Israel. Samaria 

era uma capital. Quando os Assírios conquistaram o Reino Norte, os conquistadores 

preencheram-na de estrangeiros para estabelecerem-se na terra e manterem a paz (II 

Rs 17.24). Os judeus fizeram casamentos com eles. Para os judeus que viviam no Reino 

Sul de Israel, os descendentes mestiços em Samaria eram impuros. Eles odiavam os 

samaritanos por trair seu povo e sua nação. 

     Jesus, no entanto, não aceitava essa ideologia cultural. Em vez disso, Ele andou por 

Samaria e falou publicamente com uma mulher de má reputação. Nenhum homem 

judeu de respeito faria algo assim – exceto Jesus.  

     Para alcançar o povo com as boas-novas de Deus, devemos, frequentemente, 

ignorar preconceitos também – raciais, de gênero e morais. Jesus fez isso 

simplesmente pedindo algo para beber. 

     Que tipos de pessoas o seu mundo diz para você evitar? Pobres? Ricas? 

Homossexuais? Heterossexuais? Minorias? Maiorias? Liberais? Conservadoras? 

Muçulmanas? Judias? Ateias? Fundamentalistas? Como Jesus começaria uma conversa 

com tais pessoas? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Observe As instruções deste Salmo: dê graças por elas, cante-as, exulte por elas, 

busque-as e lembre-se sempre delas. Como estas instruções podem conduzir sua 

oração hoje? 

Leia Salmos 105.1-15 

 

Leia Provérbios 14.25 

 

 

 

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. 


