
DIA 217 

Leia Esdras 1.1 até 2.70 

 

ESTUDO DE HOJE: ESDRAS 1.5,6 

 
       Muitos judeus escolheram voltar a Jerusalém, mas muitos mais 
escolheram ficar na Babilônia em vez de retornar para sua terra natal. A 
jornada de volta para Jerusalém era difícil, perigosa e desgastante, e podia 
durar quase quatro meses. As condições de viagem eram precárias; 
Jerusalém e as nações vizinhas estavam em ruínas e as pessoas que viviam 
na área eram hostis.  
     Os relatos persas indicam que muitos judeus que estavam em cativeiro 
tinham casas, negócios e parentes. Assim, retornar para Jerusalém poderia 
significar abandonar tudo e começar de novo. Muitas pessoas não 
conseguiam aceitar isso. Eles preferiam riquezas e segurança em vez do 
sacrifício que a obra de Deus exigia.  
     Dessa forma, Deus acolheu o povo que se comprometeu com Ele. 
Anteriormente, o povo de Deus era formado por 12 tribos, mas, nessa época, 
eram apenas duas - Benjamim e Judá. Contudo, agora havia somente 
aqueles cujo coração ainda tinha sensibilidade à comoção de Deus. 
     Deus quer salvar todas as pessoas e irá recrutar reis para fazer a Sua 
vontade. Mas o Senhor procura e fortalece o coração dos que se 
comprometem com Ele (2 Cr 16.9). Ele encontrará o seu entre eles? Você 
abandonará seu lar, sua renda e sua família para segui-lo na pobreza, na 
destruição e no perigo? 
 

Leia I Coríntios 1.18 até 2.5 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 1.22-24 

 
     Muitos judeus consideravam o evangelho de Jesus uma tolice: Ele não 
restaurou o trono de Davi da forma que esperavam. Eles acreditavam que o 
verdadeiro Messias seria um rei conquistador acompanhado de sinais e 
milagres. Em vez de derrubar Roma, Jesus foi executado como um 
criminoso, e como um criminoso poderia ser o Salvador? 
     Os gregos também consideravam o evangelho uma tolice. Eles não 
acreditavam na ressurreição corporal. Eles não viam em Jesus as poderosas 
características de seus deuses mitológicos. E eles não acreditavam que 
uma pessoa de reputação pudesse ser crucificada. Para eles, a morte era 
derrota, não vitória. 



     As boas-novas de Jesus Cristo ainda parecem tolice para muitos. Nossa 
sociedade valoriza poder, influência e dinheiro. Mas Jesus veio como um 
pobre e humilde servo. Nossa cultura exalta conquistas e sucesso, mas 
Jesus foi executado como um criminoso, um fracasso. Como uma humilde 
e pobre falha seria capaz de trazer as boas-novas? Parece tolice. 
     No entanto, a mensagem de Jesus é para os que têm fé. Essa fé parece 
tola porque cresce da fraqueza e da necessidade. Percebemos que não 
podemos depender de nós mesmos. E somente no humilde 
reconhecimento de nossa necessidade de Deus é que podemos começar a 
confiar nele. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Responda ao convite de Deus abrindo seu coração para o Seu ensino. 

Leia Salmos 27.7-14 

Leia Provérbios 20.22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


