
DIA 94 

Leia Deuteronômio 26.1 até 27.26 

 

ESTUDO DE HOJE: DEUTERONÔMIO 26.1-10 
 

          Após conquistar a terra e fazer a colheita, o povo deveria trazer uma oferta ao 

Senhor. Isto em si significava que Deus cumpriu Sua promessa ao Seu povo. Ao 

recitar a história da provisão de Jeová para Jacó e Israel, o povo seria relembrado do 

que o Pai fez por ele. A oferta servia como uma resposta à bênção divina. 

     Que práticas lembram você das bênçãos de Deus? Qual é a história do Pai em sua 

vida e família? Você é capaz de descrever por meio de palavras claras e concisas o 

que o Senhor fez por você? Encontre um amigo ou um familiar com quem você 

possa discutir a atividade de Deus em sua vida e história. Recontar um ao outro o 

trabalho de Deus pode revelar a você o Seu envolvimento na sua história. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
COMO VIÚVAS, ÓRFÃOS E ESTRANGEIROS DEVERIAM SER TRATADOS PELO 

POVO DE DEUS? 

     A comunidade do povo de Deus na Israel do Antigo Testamento era responsável 

pelo bem-estar de viúvas, órfãos e estrangeiros (Dt 27.19). Os israelitas deviam 

representar o Deus justo a quem serviam e sempre lembrarem-se de que tinham sido 

um povo escravizado e indefeso no Egito (Dt 10.17-19; 24.18-22). Uma vez que muito 

se beneficiaram com a graça de Deus, como eles poderiam ignorar os direitos e as 

necessidades dos mais vulneráveis que viviam entre eles? 

      Toda sociedade tem estruturas sociais que separam os poderosos dos fracos e os 

privilegiados dos desfavorecidos. Essa era a realidade da Israel do Antigo Testamento, 

apesar de sua constituição original e de sua comissão como um povo santo (Êx 19.6). 

Juízes e demais autoridades encarregados do cumprimento da lei podiam favorecer 

indivíduos por meios financeiros, posição social elevada ou influência na comunidade, 

especialmente quando estes indivíduos ofereciam subornos (Dt 16.19). No entanto, 

Deus não pode ser subornado nem mostrar parcialidade (Dt 10.17). Os ricos e os 

pobres, os poderosos e os fracos, os grandes e os pequenos são todos iguais a Seus 

olhos. 

     Os responsáveis pela aplicação da lei em nome de Deus devem ser 

escrupulosamente honestos e justos no exercício de sua função. A justiça que foge do 

padrão divino não é a verdadeira justiça, e os responsáveis por sua corrupção podem 

esperar retribuição perfeita do Juiz de toda a terra (Dt 25.13-16). Os profetas de Israel 

compreendiam a necessidade de igualdade e de justiça e, muitas vezes, reivindicavam 

esses princípios na prática da vida comunitária e nacional (ls 59.14-19, Ez 22.27-29). O 



Novo Testamento também apela para o tratamento adequado aos pobres e aos 

desfavorecidos e fala do descontentamento de Deus quando eles são negligenciados 

(Mt 23.23; II Co 9.6-10; Tg 2.1-7). 

 

Leia Lucas 10.38 até 11.13 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 10.38-42 

 

     Marta e Maria amavam Jesus. Ambas desejavam honrá-lo enquanto convidado 

delas. Marta honrou o Mestre preparando uma grande refeição para Ele e 

demonstrando hospitalidade. Maria, por l outro lado, optou honrá-lo passando um 

tempo com Ele. 

     Todavia, Jesus não disse a Marta que ela estava errando ao usar seu tempo 

preparando uma refeição. No entanto, ela ficou “ansiosa e afadigada" por causa disso. 

Seu serviço tornou-se seu foco e sua fonte de "stress". Ela perdeu de vista servir Jesus. 

Por isso, Ele explicou: "uma só é necessária", pois estava apenas lembrando-a de 

reorganizar as suas prioridades na ordem certa. 

     Você está ocupado realizando coisas "para" Jesus de modo que não passa nenhum 

tempo "com" Ele? Servir Jesus é uma coisa boa, mas pode tornar-se um fardo quando 

deixamos de ver Cristo e focamos apenas no servir. Quando isso acontece, servir torna-

se apenas uma ocupação. Mas quando mantemos nosso foco no Mestre, nosso serviço 

é energizado por Ele. 

     Se você sente-se exausto ou estressado por servir como você poderia colocar Jesus 

novamente no foco? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore para que a reputação de Deus seja a mesma em todo lugar onde as pessoas 

desafiam o Senhor. 

Leia Salmos 76.1-12 

 

Leia Provérbios 12.15,16 

 

 

 

 

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. 


