
DIA 203 

Leia II Crônicas 6.12 até 8.10 

 

ESTUDO DE HOJE: II CRÔNICAS 7.15 
 

     O templo era dedicado a Deus, e Salomão e o povo preparados para adorá-lo. 

"Dedicar" significa "separar um lugar, um objeto ou uma pessoa para um propósito 

exclusivo". O propósito dessa dedicação era separar o templo como um lugar de 

adoração ao Senhor. O que era separado dessa forma era considerado santo. 

    O fogo que Deus enviou do céu deveria queimar continuamente sob o altar de 

holocaustos (veja Lv 6.8-13). Esse fogo perpétuo simbolizava a presença do Senhor. 

Anteriormente, o Altíssimo havia feito o mesmo quando inaugurou a tenda (Lv 9.22-

24). Salomão e Israel realizaram uma cerimônia de dedicação, mas o fogo do céu de 

Deus era a verdadeira dedicação do templo, porque somente o poder purificador do 

Pai podia santificar algo (Zc 13.9). 

     Hoje, somos o templo de Deus, tanto coletivamente como individualmente (1 Co 

3.16; 6.19). Quando o Espírito do Senhor veio no Pentecostes, Sua presença era 

visível na forma de "línguas" [...] "de fogo" (At 2.3,4). Aqueles em que o Espírito Santo 

habita são santificados, separados pela Sua presença. Da mesma forma que Salomão 

dedicou o templo e Deus santificou-o, devemos dedicar-nos a cumprir os propósitos 

do Senhor por Seu Espírito habitar em nós e santificar-nos. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
O QUE TORNOU O TEMPLO DE JERUSALÉM O TEMPLO DE DEUS? 

    Deus havia prometido a Davi que Ele iria colocar Seu próprio nome no templo de 

Jerusalém (1 Cr 17.4-14). Quando o Senhor coloca Seu nome em um lugar, isso 

significa que o lugar passa a ser Seu domínio. O templo foi o prédio que cumpriu a 

promessa de Deus a Davi. Ele foi o local escolhido em que o nome do Altissimo foi 

chamado, o lugar onde a aliança foi preservada e o lugar onde o nome de Deus foi 

reconhecido em confissão e adoração. 

    Para o povo de Israel, o templo representava a terra que Deus prometeu-lhe, a que 

era marcada por Seu nome. Foi o maior símbolo do relacionamento do Senhor com o 

povo. Então, Salomão orou para que o Altíssimo se lembrasse de Seu relacionamento 

com Israel e ouvisse as orações dos israelitas nesse templo. 

     Hoje, o cumprimento da promessa de Deus a Davi está no "templo vivo", a 

comunidade que constitui o povo do Senhor. Pedro exorta os cristãos a irem a Cristo, 

"a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e 

preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio 

santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo” ( I Pe 



2.4,5). O nome de Deus encontra-se em Seu povo assim como encontrava-se em Seu 

templo. 

 

Leia Romanos 7.14 até 8.8 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 7.15-25 
 

     Paulo conhecia, por experiência própria, o conflito interno que todo cristão enfrenta 

em certo momento. Há uma grande tensão na rotina da vida cristã. O conflito é que 

concordamos com os comandos de Deus, mas não somos capazes de cumpri-los. 

Como resultado, ficamos dolorosamente cientes de nosso pecado. O apóstolo lutava 

com o pecado tanto quanto nós. 

     Para Paulo, encontrar esperança significava retornar ao lugar em que havia 

começado. Quando ele sentiu-se dominado pela luta espiritual, tornou a focar 

somente em Jesus e a liberdade do pecado que se encontra em Cristo. 

     A vida e a luta com o pecado podem tornar-se complicadas e desconcertantes. 

Podemos perder as esperanças e fechar os olhos em desespero. Mesmo quando as 

complexidades girarem à sua volta, lembre-se da simples fé com a qual você começou, 

o simples clamor a Deus, a simples confiança, o alívio. 

     Quando sentir-se confuso e dominado pelo pecado, foque na liberdade dada por 

Cristo. Lembre-se do amor que Deus tem por você - é incondicional. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Regozije-se no Senhor, que ouve sua oração de Seu santuário e responde 

poderosamente. 

Leia Salmos 18.1-15 

 

Leia Provérbios 19.24,25 

 

  

 

 

 

 

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. 


