
DIA 221 

Leia Esdras 8.21 até 9.15 

 

ESTUDO DE HOJE: ESDRAS 8.21-23 
 

          Durante sua jornada a Jerusalém, Esdras repetidamente se refere à 
"mão do SENHOR" guiando-o е protegendo-o (Ed 7.6,7,28; 8.18,31). Ele 
claramente confiava que Deus era poderoso e bom. No entanto, vemos 
aqui Esdras querendo pedir ao rei a proteção de suas tropas, mas ele 
envergonhava-se de fazer isto. Se Esdras confiava na mão do Senhor, por 
que, então, desejaria a proteção do rei?  
    Esdras obviamente registrou a história de sua jornada quando tudo já 
tinha acabado. Mas antes da jornada, quando ele vangloriou-se para o rei 
quanto à “mão do nosso Deus”, isto, provavelmente, foi apenas boa 
teologia - e não fé verdadeira e edificada na experiência. Esdras 
experimentou a mão de Deus quando ele, de fato, segurou-a.  
     Esdras poderia ter engolido a vergonha e pedido ao rei a proteção de 
suas tropas, mas, em vez disso, ele deixou Jerusalém com desesperada 
dependência de Deus, orando por Sua segurança e proteção.  
     Da mesma forma, costumamos ter oportunidades para depender de 
nós mesmos ou de outras pessoas, em vez de Deus. Mas até que nos 
arrisquemos a confiar nele, não teremos a chance de experimentar e de 
conhecer a graciosa mão de Deus. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO FOI QUE OS ISRAELITAS CORRERAM O RISCO DE PERDER SUA IDENTIDADE 

COMO POVO SANTO DE DEUS - E O QUE FOI FEITO QUANTO A ISSO?      

     Um dos principais propósitos para Esdras ter escrito seu livro foi lembrar 
aos judeus que haviam voltado para Jerusalém a necessidade que tinham 
de permanecer puros em suas crenças e compromissos. Quando chegou a 
Jerusalém, Esdras descobriu que o povo tinha se casado com estrangeiros 
pagãos, mesmo sabendo que a Lei de Deus não permitia isso (Dt 7.3,4; Js 
23.12,13). Como resultado, sua identidade como nação santa de Deus estava 
em perigo de desintegração (Ed 9.1,2).  
     A fim de mostrar aos seus leitores a necessidade de distanciamento 
desses estrangeiros, Esdras relata como os primeiros que voltaram para 
Jerusalém deram um exemplo - eles recusaram a cooperação dos povos 
pagãos que viviam em torno deles. Esses vizinhos afirmavam que 
adoravam o mesmo Deus, mas, na verdade, adoraram vários outros deuses 
além do Deus de Israel (Ed 4.1-5).  



     Assim, se tivessem se juntado a essas pessoas, os israelitas logo teriam 
comprometido suas crenças e se tornado ímpios, exatamente como Israel 
havia feito antes do exílio. Os líderes que retornaram primeiro 
compreenderam o perigo de aceitar esses estrangeiros no meio deles. Por 
isso, eles aprenderam com a experiência de seus ancestrais anteriores ao 
exílio e recusaram-se a comprometer sua fé em nome da paz. Eles 
cuidadosamente seguiram as instruções de Deus em tudo que fizeram (Ed 
3.2,9; 6.18). E para identificarem-se como "servos do Deus dos céus e da 
terra" (Ed 5.11), eles teriam de agradar e servir somente a Ele, e a nenhum 
outro deus. As histórias que Esdras escreveu contam tudo isso.  
     Deus é santo, e Ele fez uma aliança com Israel para estabelecer uma 
nação santa (Êx 19.4-6; Lv 19.2). A identidade de Israel como povo de Deus 
exigia pureza tanto na adoração como nas relações sociais (Ed 10.1-11). 
     Da mesma forma, os cristãos hoje são identificados como o povo santo 
de Deus, um título de pureza teológica (1 Pe 2.9). Paulo advertiu os coríntios 
a absterem-se do casamento com incrédulos, pois entre Cristo e Satanás 
não há comunhão. A justiça e a injustiça não se misturam (2 Co 6.14,15). O 
povo de Deus deve ser separado da impureza e não deve casar-se com 
incrédulos (2 Co 6.16-18). 
 

Leia I Coríntios 5.1-13 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 5.1,2,11,12 

 
     Os crentes de Corinto recusavam-se a tratar de um pecado específico e 
gritante na igreja. Esta estava ignorando uma situação conhecida por 
quase todos e Paulo disse que ela tinha a responsabilidade de manter os 
mandamentos de Deus. 
     As instruções de Paulo são especificas para lidar com um pecado 
cometido abertamente por uma pessoa que alega ser cristã. Paulo não 
apoia disciplinar ou mesmo julgar não cristãos. E nem todo pecado merece 
a disciplina da igreja. O apóstolo não espera que alguém não tenha pecado 
afinal, todos lidam com o pecado diariamente. Mas, por outro lado, Paulo 
está instruindo a igreja a respeito de pessoas que pecam deliberadamente, 
não sentem culpa e recusam-se a arrepender-se. Pecado óbvios assim, se 
não forem corrigidos, confundem e dividem a congregação, porque a igreja 
não está praticando o que prega. 
     Para muitos, a perspectiva da disciplina da igreja é repleta de confusão e 
ansiedade. E a ideia de punir um irmão em Cristo vai contra a inclinação de 
muitas pessoas, por isso, muitas igrejas simplesmente evitam esse tipo de 
confronto. Mas assim como pais punem seus filhos para corrigi-los, 
restaurá-los e guiá-los, a igreja deve disciplinar seus membros com o 
objetivo de livrá-los do pecado e mantê-los na comunidade. E assim como 
pais, a igreja deve disciplinar seus membros com convicta aceitação e amor 



 

ORANDO OS SALMOS 

 
Busque o Senhor para sua proteção e alegre-se em Seu cuidado atencioso 

por você.  

Leia Salmos 31.1-8 

 

Leia Provérbios 21.1,2 

 

  

 

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. 


