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“Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim!” (Lc 18:38)

Ao aproximar-se de Jericó com seus discípulos Jesus ouviu um clamor. Alguém gritava por 
compaixão insistentemente. Jesus parou e, em meio à multidão, permitiu que o cego se 
aproximasse dele. Além de ouvir sobre o anseio do coração daquele homem, Jesus atendeu-
lhe o pedido por cura em resposta à fé demonstrada por ele (ver Lc 18:35-43).
A compaixão e a misericórdia pelos que sofrem são virtudes que colocam nossa fé em teste. 
Se estas virtudes estão ausentes em nosso cotidiano, nosso cristianismo não é autêntico, 
pois aí há falta de amor, que é a característica distintiva do Cristão.
Outro dia uma vizinha bateu em nossa porta, em profunda agonia, pois o marido a deixou 
repentinamente com duas filhas pequenas em casa, e já não havia mais leite ou alimentos 
para suas crianças, ela estava dando há algum tempo um pouco de suco que ainda restara 
em casa às pequenas. 
Confesso que não dormi muito bem algumas noites, orando pela família e sentindo dor pelo 
abandono sofrido naquele lar. Com a graça de Deus, pudemos não só suprir 
temporariamente uma necessidade, mas também semear o amor de Cristo por essa família.
Se estivermos dispostos a parar em meio à multidão das demandas, dos afazeres e da 
própria agenda carregada, ouviremos muitos clamores por compaixão. Estes gritos podem 
estar não apenas nos lábios daqueles que nos cercam, mas em seus corações. 
O Senhor nos entregou uma mensagem de esperança, que pode salvar e transformar vidas. 
Não podemos retê-la. Nossos gestos de amor e compaixão pregam e demonstram que em 
nós habita o Cristo. 
Oração: Senhor, eu quero ser cheio de compaixão e misericórdia em meu coração pelos que 
sofrem. Quero saber aproveitar as oportunidades para semear a tua Palavra e ser sensível 
aos gritos de compaixão daqueles que estão à minha volta. Amém!

“Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de uma necessidade, mas também semear 
mim!” (Lc 18:38) o amor de Cristo por essa família.

Se estivermos dispostos a parar em meio 
Ao aproximar-se de Jericó com seus à multidão das demandas, dos afazeres e 
discípulos Jesus ouviu um clamor. da própria agenda carregada, ouviremos 
A lguém gr i tava  por  compa ixão  muitos clamores por compaixão. Estes 
insistentemente. Jesus parou e, em meio gritos podem estar não apenas nos lábios 
à multidão, permitiu que o cego se daqueles que nos cercam, mas em seus 
aproximasse dele. Além de ouvir sobre o corações. 
anseio do coração daquele homem, O Senhor nos entregou uma mensagem 
Jesus atendeu-lhe o pedido por cura em de esperança, que pode salvar e 
resposta à fé demonstrada por ele (ver Lc transformar vidas. Não podemos retê-la. 
18:35-43). Nossos gestos de amor e compaixão 
A compaixão e a misericórdia pelos que pregam e demonstram que em nós 
sofrem são virtudes que colocam nossa habita o Cristo. 
fé em teste. Se estas virtudes estão Oração: Senhor, eu quero ser cheio de 
ausentes em nosso cotidiano, nosso compaixão e misericórdia em meu 
cristianismo não é autêntico, pois aí há coração pelos que sofrem. Quero saber 
falta de amor, que é a característica aproveitar as oportunidades para 
distintiva do Cristão. semear a tua Palavra e ser sensível aos 
Outro dia uma vizinha bateu em nossa gritos de compaixão daqueles que estão 
porta, em profunda agonia, pois o marido à minha volta. Amém!
a deixou repentinamente com duas filhas 
pequenas em casa, e já não havia mais 
leite ou alimentos para suas crianças, ela 
estava dando há algum tempo um pouco 
de suco que ainda restara em casa às 
pequenas. 
Confesso que não dormi muito bem 
algumas noites, orando pela família e 
sentindo dor pelo abandono sofrido 
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“Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim!” (Lc 18:38)

Ao aproximar-se de Jericó com seus discípulos Jesus ouviu um clamor. Alguém gritava por 
compaixão insistentemente. Jesus parou e, em meio à multidão, permitiu que o cego se 
aproximasse dele. Além de ouvir sobre o anseio do coração daquele homem, Jesus atendeu-
lhe o pedido por cura em resposta à fé demonstrada por ele (ver Lc 18:35-43).
A compaixão e a misericórdia pelos que sofrem são virtudes que colocam nossa fé em teste. 
Se estas virtudes estão ausentes em nosso cotidiano, nosso cristianismo não é autêntico, 
pois aí há falta de amor, que é a característica distintiva do Cristão.
Outro dia uma vizinha bateu em nossa porta, em profunda agonia, pois o marido a deixou 
repentinamente com duas filhas pequenas em casa, e já não havia mais leite ou alimentos 
para suas crianças, ela estava dando há algum tempo um pouco de suco que ainda restara 
em casa às pequenas. 
Confesso que não dormi muito bem algumas noites, orando pela família e sentindo dor pelo 
abandono sofrido naquele lar. Com a graça de Deus, pudemos não só suprir 
temporariamente uma necessidade, mas também semear o amor de Cristo por essa família.
Se estivermos dispostos a parar em meio à multidão das demandas, dos afazeres e da 
própria agenda carregada, ouviremos muitos clamores por compaixão. Estes gritos podem 
estar não apenas nos lábios daqueles que nos cercam, mas em seus corações. 
O Senhor nos entregou uma mensagem de esperança, que pode salvar e transformar vidas. 
Não podemos retê-la. Nossos gestos de amor e compaixão pregam e demonstram que em 
nós habita o Cristo. 
Oração: Senhor, eu quero ser cheio de compaixão e misericórdia em meu coração pelos que 
sofrem. Quero saber aproveitar as oportunidades para semear a tua Palavra e ser sensível 
aos gritos de compaixão daqueles que estão à minha volta. Amém!

“Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de uma necessidade, mas também semear 
mim!” (Lc 18:38) o amor de Cristo por essa família.

Se estivermos dispostos a parar em meio 
Ao aproximar-se de Jericó com seus à multidão das demandas, dos afazeres e 
discípulos Jesus ouviu um clamor. da própria agenda carregada, ouviremos 
A lguém gr i tava  por  compa ixão  muitos clamores por compaixão. Estes 
insistentemente. Jesus parou e, em meio gritos podem estar não apenas nos lábios 
à multidão, permitiu que o cego se daqueles que nos cercam, mas em seus 
aproximasse dele. Além de ouvir sobre o corações. 
anseio do coração daquele homem, O Senhor nos entregou uma mensagem 
Jesus atendeu-lhe o pedido por cura em de esperança, que pode salvar e 
resposta à fé demonstrada por ele (ver Lc transformar vidas. Não podemos retê-la. 
18:35-43). Nossos gestos de amor e compaixão 
A compaixão e a misericórdia pelos que pregam e demonstram que em nós 
sofrem são virtudes que colocam nossa habita o Cristo. 
fé em teste. Se estas virtudes estão Oração: Senhor, eu quero ser cheio de 
ausentes em nosso cotidiano, nosso compaixão e misericórdia em meu 
cristianismo não é autêntico, pois aí há coração pelos que sofrem. Quero saber 
falta de amor, que é a característica aproveitar as oportunidades para 
distintiva do Cristão. semear a tua Palavra e ser sensível aos 
Outro dia uma vizinha bateu em nossa gritos de compaixão daqueles que estão 
porta, em profunda agonia, pois o marido à minha volta. Amém!
a deixou repentinamente com duas filhas 
pequenas em casa, e já não havia mais 
leite ou alimentos para suas crianças, ela 
estava dando há algum tempo um pouco 
de suco que ainda restara em casa às 
pequenas. 
Confesso que não dormi muito bem 
algumas noites, orando pela família e 
sentindo dor pelo abandono sofrido 
naquele lar. Com a graça de Deus, 
pudemos não só suprir temporariamente 

As últimas disposições...

2º Discurso de Moisés - 1ª parte

Deuteronômio 31:1-32:47 

3º Discurso de Moisés

4º Discurso de MoisésDeuteronômio 29:1-30:20

Deuteronômio 1:1-4:43Segunda
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Domingo

Deuteronômio 4:44-9:29

Deuteronômio 10:1-26:19 

Deuteronômio 27:1-28:68

Deuteronômio 32:48-34:12

1º Discurso de Moisés

2º Discurso de Moisés - 2ª parte

O último dia da vida de Moisés
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