
DIA 218 

Leia Esdras 3.1 até 4.24 

 

ESTUDO DE HOJE: ESDRAS 3.2-5 

 
       Quase imediatamente após retornar para Jerusalém - em meio às suas 
ruínas - os judeus exilados construíram um altar de sacrifício. O povo 
começou a adorar Deus antes mesmo da fundação do templo ser lançada. 
O altar demonstra o propósito dele como povo de Deus e seu 
comprometimento em servir somente ao Senhor. Zorobabel ofereceu 
holocaustos conforme instruía a Lei de Moisés (Lv 1-7). Os sacrifícios 
demonstravam que o povo queria estar em conformidade com Deus - 
procurando Sua orientação, vivendo de acordo com o Seu comando e 
pedindo Seu perdão.  
     Depois de muitos anos em cativeiro, o povo judeu aprendeu sua lição - 
ele sabia que Deus não oferecia proteção especial para quem o ignorava, 
mesmo sendo o Seu próprio povo. Ele foi deportado de Israel quando 
estava relativamente forte. Mas agora, que estava em sua terra natal 
novamente, o povo era pouco, fraco e estava cercado de inimigos. Logo, ele 
foi forçado a confiar no poder de Deus. Não havia outra esperança. Às 
vezes, depender de Deus requer perder tudo de que dependemos. Então, 
podemos centrar-nos no que é mais importante - ter um relacionamento 
correto com o Senhor. Mais do que um templo para nossa religião ou 
muros para nossa segurança, precisamos de Deus. Você está confiando em 
outra coisa além do Senhor? 
 

Leia I Coríntios 2.6 até 3.4 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 3.3,4 

 
     O Espírito de Deus é uma força unificadora na comunidade cristã. Seu 
Espírito junta as pessoas em concordância. Portanto, Ele não causa 
divisões. Porém, Paulo viu pessoas fazendo filas atrás dele e de Apolo e a 
divisão trabalhando. Isso não era obra do Espírito de Deus, mas, pelo 
contrário, era a natureza pecaminosa do povo que ainda os controlava. 
Estavam mais focados em indivíduos do que em Deus. Como poderiam ser 
espirituais com esse tipo de prioridade? 
    Quando vemos que estamos separados dos outros ou discutindo com 
eles, devemos recuar e olhar onde está nosso foco. Está em alguma ideia 
humana ou em algum ser humano em destaque? Estamos discutindo 
sobre preferências e opiniões pessoais? Acima de tudo, onde está Deus em 



nossa visão? Estamos focados nele ou Ele está como pano de fundo ou nas 
beiradas? Ou Ele está totalmente fora do nosso foco? Se esse for o caso, 
esta é uma boa indicação de que não estamos sendo espirituais ou que 
estamos permitindo que nossa natureza pecaminosa controle-nos. 
    Se você descobrir que isso acontece em sua vida, separe um tempo para 
rever suas prioridades. Volte sua atenção para Deus e incentive seus 
oponentes a fazerem o mesmo. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Agradeça a Deus por ouvir suas orações e fazer justiça ao Seu povo. 

Leia Salmos 28.1-9 

Leia Provérbios 20.24,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


