
DIA 97 

Leia Deuteronômio 31.1 até 32.27 

 

ESTUDO DE HOJE: DEUTERONÔMIO 31.10-13 
 

          As leis de Deus deveriam ser lidas para todo o povo, para que todos, incluindo 

as crianças, pudessem ouvi-las. A cada sete anos, toda a nação reunia-se para ouvir o 

sacerdote ler a lei para ela. A memorização era uma parte importante da adoração 

porque, se todos soubessem a lei, a ignorância não seria uma desculpa para infringi-

la. Para os hebreus, esse processo começava na infância. 

     Para cumprir com o propósito e a vontade de Deus em nossa vida, Sua Palavra 

deve preencher nosso coração e mente. Podemos fazer isso por meio da reflexão 

frequente em conversas, relatos e ações. Discuti-la com outras pessoas oferece 

diferentes perspectivas e novas percepções. Escrever sobre ela dá-nos tempo de 

focar em nossas atitudes quanto aos comandos de Deus. Obedecer a ela solidifica-a 

em nossa experiência e traz benefícios ao próximo por meio de nosso serviço a ele. 

     Aplicar a Palavra de Deus assim requer que a escutemos continuamente. Teremos 

novas perguntas e descobriremos novas respostas toda vez que retornarmos a essa 

Palavra. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
COMO O POVO DE DEUS DEVE LIDAR COM A PERSEGUIÇÃO? 

     A perseguição é uma experiência comum ao povo de Deus. Servos do Senhor 

enfrentaram hostilidade e oposição por toda a Escritura, bem como por toda a História 

(Ne 4.1-3; 1 Ts 2.14,15). Jesus também sofreu perseguição (Lc 4.29; Jo 5.16). No final de 

sua vida terrena, Ele suportou zombaria, espancamento e uma terrível morte por 

crucificação. Ele disse aos Seus discípulos para esperarem o mesmo tipo de tratamento 

(Lc 21.12). Ele preparou Seus seguidores para tais ocasiões, dizendo-lhes que o Espírito 

Santo lhes daria a coragem necessária para prosseguir (Lc 12.11,12). 

      O livro de Atos relata a perseguição dos primeiros cristãos, a começar pela 

hostilidade do Sinédrio e pelos ataques de Saulo de Tarso à Igreja primitiva, antes de 

seu encontro com Jesus a caminho de Damasco. Pedro, João, Estevão, Tiago, Paulo e 

Barnabé também sofreram perseguição. Jesus, na parábola do semeador, observou os 

efeitos destruidores da perseguição sobre quem tem fé superficial (Mc 4.5-7). 

     A perseguição purifica o povo de Deus e dá-lhes a oportunidade de estar de acordo 

com o caráter de Jesus. As experiências dos apóstolos em Atos confirmam a declaração 

de Paulo: "E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão 

perseguições” (2 Tm 3.12). 



     Jesus advertiu Seus discípulos a esperarem ter de defender sua fé em ambientes 

hostis (Lc 21.12.15), e os apóstolos e outros líderes assim fizeram com coragem e 

ousadia (At 4.31; 9.27). Os cristãos são chamados para defender sua fé corajosa e 

graciosamente, explicando suas convicções a todo aquele que perguntar (CI 4.6; 2 Tm 

2.24,25; 1 Pe 3.15). 

 

Leia Lucas 12.8-34 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 12.33,34 

 

     O dinheiro pode ser armazenado para nós mesmos ou pode ser usado para prover 

ao próximo e apoiar a obra de Deus em meio ao Seu povo. A chave para usá-lo 

sabiamente é ver o quanto podemos usar para os propósitos de Deus. 

      Quando acumular dinheiro se torna a finalidade, isto exclui-nos de Deus e do 

próximo, porque estamos fazendo para nós mesmos. Isso torna o dinheiro inútil. Mas 

quando o usamos para Deus e o outro, unimo-nos com eles. Dessa forma, o dinheiro 

pode ter grande valor. 

     O valor do dinheiro não está no que comprar, mas a quem pode servir. Além disso, 

o dinheiro usado para servir ao próximo é um investimento. Será "tesouro nos céus". 

Que investimentos você pode fazer este mês? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Peça a Deus para abrir os seus ouvidos para a parábola do Êxodo e as experiências no 

deserto pelos quais o povo de Israel passou. 

Leia Salmos 78.32-55 

 

Leia Provérbios 12.21-23 

 

 

 

 

 

 

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. 


