
DIA 318 

Leia Ezequiel 29.1 até 30.26 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 29.9-12 
 

            O rio Nilo era o orgulho e alegria do Egito, um que cortava o deserto 
e era fonte de vida. Desde rio os tempos antigos, suas cheias anuais 
alimentaram extensos sistemas de irrigação de campos de grãos e 
vegetais, dando aos egípcios uma variada e confiável fonte de alimento. 
Mas, em vez de agradecer a Deus por isso, o Egito declarou: "O rio é meu, 
e eu o fiz". 
     Fazemos o mesmo quando dizemos: "Essa casa é minha, e eu a fiz" ou 
"Eu mesmo trouxe-me para o lugar em que estou hoje" ou "Eu construí 
essa igreja, negócio ou reputação do zero". Essas afirmações revelam o 
nosso orgulho. Às vezes, a atividade de Deus é sutil e facilmente 
despercebida. É claro, podemos colocar bastante esforço, mas o Senhor 
foi quem providenciou os recursos, deu-nos as habilidades e proveu-nos a 
oportunidade para fazer acontecer. Em vez de proclamar nossa grandeza, 
como fizeram os egípcios, devemos proclamar a grandeza de Deus e dar 
o crédito a Ele. 
     Procure constantemente a obra de Deus em suas atividades. Procure o 
Seu envolvimento para que possa dar-lhe crédito. 
 

Leia Hebreus 11.32 até 12.13 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

POR QUE A PERSEVERANÇA É TÃO IMPORTANTE? 

   O livro de Hebreus foi escrito para as pessoas que estavam passando por 
grandes dificuldades por causa de seu compromisso cristão, e que 
precisavam perseverar (suportar difíceis circunstâncias pacientemente). A 
vida não é fácil na melhor das circunstâncias, e o compromisso com Cristo 
em um mundo hostil traz sua própria dose de sofrimento.  
     Os destinatários de Hebreus ou estavam experimentando ou haviam 
experimentado assédio, perda de bens e cárcere (Hb 10.32-34). Assim, eles 
precisavam reter "firmemente" sua confissão sem ser "negligentes e 
aguardar o cumprimento das promessas divinas (Hb 4.14; 6.12; 10.23,36). 
Como corredores em uma corrida, eles precisavam permanecer no 
caminho da obediência. Como verdadeiros filhos de um pai amoroso, eles 
deveriam ser disciplinados pelo Senhor a fim de crescer em santidade (Hb 
12.1-10).  
     Hebreus é mais uma voz do Novo Testamento que afirma que a 
persistência em seguir Jesus é necessária para se enfrentar dificuldades (2 



Ts 1.4; 2 Tm 4.5; I Pe 2.20), para o amadurecimento (Rm 5.3.4; Tg 1.2-4) e para 
um ministério eficaz (1 Co 4.12). Deus mostra Sua compaixão àqueles que 
persistem 
 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 11.35-39 

 
     Muitos pensam que dores não fazem parte da vida cristã. Quando o 
sofrimento acontece, perguntam: "Por que eu?"; e acham que Deus 
abandonou-os, ou talvez o acusem de não ser tão confiável quanto 
pensavam. Na verdade, entretanto, vivemos em um mundo partido e cheio 
de sofrimento, até para cristãos, mas Deus ainda está no controle. Ele 
permite que alguns crentes sejam mártires da fé e que outros sobrevivam à 
perseguição. Em ambos os casos, eles carregam o testemunho do Senhor.  
     Em vez de perguntar; "Por que eu?", é muito mais útil perguntar: "Por 
que não eu?". Nossa fé está em útil rota de colisão com os valores deste 
mundo. Se esperarmos dor e sofrimento, não ficaremos tão chocados 
quando chegarem. E podemos ainda nos consolar sabendo que Jesus 
também sofreu. Ele mostrou-nos como sofrer. Ele entende nossos medos, 
fraquezas e decepções (veja Hb 2.16-18; 4.14-16). Cristo prometeu nunca nos 
deixar (Mt 28.18-20) e intercede por nós (Hb 7.24,25). Em tempos de dor, 
perseguição ou sofrimento, devemos confiar nele e imitá-lo. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça ao Senhor que Ele torne você generoso para com os outros.  

Leia Salmos 112.1-10 

Leia Provérbios 27.17 

 

 

 

  

 

 

 

 

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. 


