
DIA 99 

Leia Deuteronômio 33.1 até 33.29 

 

ESTUDO DE HOJE: DEUTERONÔMIO 33.6-25 

 

       Perceba a diferença entre as bênçãos que Deus deu a cada tribo. Para Gade, Ele 

deu a melhor terra. Para Judá, Ele deu força. Para Benjamin, Ele deu segurança.  A José, 

Ele deu colheitas fartas. 

     Com muita frequência, vemos alguém com uma benção em particular e 

perguntamos por que Deus abençoou-o tanto. Entretanto, esses dons não foram 

dados para glorificar quem recebem-nos, mas têm o intuito de fortalecê-lo para suprir 

as necessidades do próximo. Os dons são feitos para o serviço, não para a glória. 

     Não fique com inveja dos dons dos outros. Mas, em vez disso, olhe para os dons 

que Deus deu a você e descubra como usar o que você tem para abençoar próximo. 

 

Leia Lucas 13.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 13.1-5 

 

     Pilatos pode ter matado os galileus por achar que estavam rebelando-se contra 

Roma. Os fariseus, que eram contra o uso da força para lidar com Roma, teriam dito 

que os galileus mortos por Pilatos mereciam morrer por causa da rebeldia. 

     Os que foram mortos próximos à torre de Siloé podiam estar trabalhando para os 

romanos em um aqueduto. Os zelotes, um grupo terrorista antirromano, teria dito que 

os trabalhadores do aqueduto mereceram morrer por cooperarem. 

     Jesus desmentiu a afirmação de que os eventos foram um julgamento de Deus 

sobre pessoas especialmente pecadoras. Nem os galileus nem os trabalhadores 

deveriam ser culpados por aquela calamidade. Uma pessoa morrer em um trágico 

acidente ou sobreviver milagrosamente não é uma medida de retidão. Nós 

simplesmente não podemos saber. Jesus não explicou por que alguns vivem e outros 

morrem. Em vez disso, ele apontou que todos precisam  arrepender-se. 

     Quando presenciamos um sofrimento cruel, é errado concluir que foi um resultado 

direto de um pecado pessoal. Os amigos de Jó cometeram esse erro. Porém, ao 

contrário disso, presenciar um sofrimento cruel deve mortificar-nos e levar-nos ao 

arrependimento, assim como Jesus alerta. É assim que Jó reagiu também (Jó 42.6). 

 

ORANDO OS SALMOS 

Dê graças a Deus pelos muitos Davis que Ele já levantou pra cuidar de Seu povo. 

 



Leia Salmos 78.65-72 

Leia Provérbios 12.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


