
DIA 226 

Leia Neemias 7.61 até 9.21 

 

ESTUDO DE HOJE: NEEMIAS 8.1-5, 13 
 

          O livro da Lei de Moisés era, provavelmente, o Pentateuco, ou os 
primeiros cinco livros da Bíblia. O povo ficou em pé em respeito e 
ansiedade. Eles ouviram atentamente enquanto Esdras lia a Palavra de 
Deus, e suas vidas mudaram. O povo chorou abertamente quando ouviu 
as leis de Deus, pois percebeu quão longe estava de obedecê-las. No dia 
seguinte, todos foram estudar a Lei mais a fundo, e então, agiram 
conforme ela ditava. 
     Uma leitura atenta das Escrituras sempre exige ação. O que 
deveríamos fazer com esse conhecimento? Como nossas vidas 
mudariam? Por ouvirmos a Bíblia com tanta frequência, podemos 
acostumar-nos com seus ensinos e ficarmos imunes ao seu impacto. No 
entanto, ao contrário disso, devemos ouvir cuidadosamente cada 
versículo e abrir nosso coração para o Espírito de Deus. Devemos pedir 
que o Espírito Santo ajude-nos a compreender. 
     Portanto, a primeira pergunta que devemos fazer é: “O que 
aprendemos sobre Deus?". Afinal, Ele é o personagem principal. Assim 
que conquistarmos algum entendimento, devemos perguntar, em 
seguida: "Como devo responder a Deus como consequência disso?" 
Quando começamos a entender quem o Senhor é, reconhecemos que 
nossa vida deve mudar como uma resposta a esse entendimento. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

QUAL É O PROPÓSITO DA PALAVRA DE DEUS PARA O SEU POVO? 

     No outono de 445 a.C., Neemias terminou a reconstrução do muro de 
Jerusalém. Apenas cinco dias depois, os colonos de Judá reuniram-se para 
celebrar a Festa das Trombetas. Durante e depois do festival, Esdras leu a 
Lei, e, ao ouvi-la, o povo entristeceu-se e chorou, pois percebeu que não 
estava obedecendo à Lei de Deus. Eles confessaram seus pecados, 
estudaram a Palavra de Deus para saber o que Ele queria e passaram a 
fazer o que aprenderam. O Livro da Lei de Moisés transformou a vida e o 
comportamento social judaico durante os ministérios de Esdras e Neemias 
na Judeia.  
     Esses eventos proporcionam o dramático lembrete de que a Palavra de 
Deus é fundamental para a vida de Seu povo. Ela é o guia essencial para a 
vida ou para a morte, e Suas promessas provam ser verdadeiras (Gn 2.16,17; 
17.15-21; 18.10-14). A Palavra de Deus foi escrita em uma pedra e deveria ser 
ensinada às crianças, usada nas mãos e na testa, e escrita nos umbrais das 



portas, para que todos fossem constantemente lembradas do que o Senhor 
disse (Êx 34.1, Dt 6.7-9). As instruções de Deus deviam ser lidas para o povo 
a cada sete anos, para que as pessoas lembrassem-se de temer ao Senhor 
(Dt 31.9-13). O sucesso dependia de meditar na Palavra de Deus e segui-la 
(Js 1.7.8; SI 1.2; 119.15). Obedecer é muito mais importante do que sacrificar (1 
Sm 15.22). 
     A Palavra de Deus é perfeita. Ela tem o poder de restaurar, de tornar 
sábio e de dar alegria (SI 19.7-9). Quem é piedoso ama a Palavra de Deus (SI 
119.97). Ela mantém a pessoa longe do pecado e ilumina seu caminho (SI 
119.9, 105) Ela também cumpre Seu propósito e permanece relevante para 
sempre (Is 55.11; Mt 5.17-19; 24.35). 
 

Leia I Coríntios 9.1-18 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 9.12-15 

 
     Os sacerdotes do templo eram supridos pelas ofertas do povo. Eles 
recebiam uma porção da comida sacrificada e podiam comê-la. O próprio 
Deus instituiu essa prática (Nm 18.8-24).  
    Da mesma forma, Paulo tinha direito à hospitalidade, ao casamento e a 
ao pagamento por seu trabalho. Mas ele percebeu que algumas pessoas 
evitariam o evangelho se soubessem que este vinha juntamente com um 
dever a Paulo. Elas achavam que as boas-novas estavam presas a algo. O 
apóstolo, desse modo, evitava essa situação deixando de direitos. Por isso, 
ele afirmou: "suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao 
evangelho de Cristo”. 
     Você está tentando prender as boas-novas a alguma coisa? Você tem 
tendência a acrescentar mais responsabilidades ao dom de Deus? Isso 
pode ser algo importante, como dizimar regularmente ou ajudar os pobres, 
ler a Bíblia todos os dias ou evitar um pecado específico. Mas a graça de 
Deus não depende de, primeiro, organizar essas coisas. Não devemos 
colocar nenhum obstáculo no caminho de alguém que busca o Senhor, 
independente de quão importante seja para nós. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Alegre-se em Deus, que conhece você completamente. Espere em Sua 

proteção, confie em Seu caráter e desfrute de Seu amor.  

Leia Salmos 33.13-22 

 

Leia Provérbios 21.11,12 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


