
DIA 229 

Leia Neemias 12.27 até 13.31 

 

ESTUDO DE HOJE: NEEMIAS 13.15-17, 23-25 

 
       O livro de Neemias é sobre a reconstrução do muro de uma grande 
cidade, mas é também sobre reconstruir a dependência de Deus de um 
povo.  
     Esdras e Neemias trabalharam duro para reconstruir o templo e os 
muros da cidade. Porém, eles também buscavam restaurar a adoração e o 
povo de Deus. Todavia, o final do livro de Neemias é um pouco 
decepcionante. Esperamos ver um povo confiante e comprometido, mas, 
em vez disso, vemos o mesmo flertando com povos estrangeiros e 
abandonando a adoração a Deus.  
     Os eventos em Neemias são alguns dos últimos registrados no Antigo 
Testamento. Apesar da forte liderança de Neemias, o povo de Israel ainda 
tinha tendência a esquecer seu propósito e desobedecer ao Senhor. 
Restaurar o povo de Deus exigiria mais que uma cidade protegida, um bom 
líder e uma religião ativa. O povo precisava de um salvador. 
     Assim como os cidadãos de Jerusalém, podemos cercar-nos de 
circunstâncias ideais também. Podemos estabelecer um bom governo com 
líderes honestos. Podemos trabalhar por paz e justiça para todos os povos. 
Podemos erradicar a fome e as doenças. Mas restaurar o povo de Deus e 
Sua criação irá exigir mais do que nossos melhores esforços. Não seremos 
melhores que o povo da época de Neemias. É algo que somente Deus é 
capaz de fazer. 
 

Leia I Coríntios 11.3-16 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 11.2 

 
     Nesse trecho, o foco de Paulo está principalmente em atitudes e 
condutas adequadas à adoração, e não no relacionamento conjugal ou no 
papel da mulher na igreja. Precisamos ler isso no contexto da situação em 
Corinto. Paulo já havia falado sobre divisões e desordem na igreja, e ambas 
estavam envolvidas nessa questão. 
     A questão de cobrir a cabeça, embora pareça uma questão 
insignificante, tornou-se um grande problema, porque duas culturas 
estavam colidindo. Por um lado, as mulheres judias sempre cobrem a 
cabeça na adoração; então, uma mulher com a cabeça descoberta em 



público era sinal de imoralidade. Por outro lado, mulheres gregas 
costumam adorar com a cabeça descoberta.  
     A solução de Paulo veio de seu desejo de unidade entre os membros da 
igreja e do que é apropriado durante o culto. O apóstolo aplica a mesma 
ideia que usou quanto às ofertas sacrificadas aos ídolos: não ofenda a 
consciência de outra pessoa. Nesse caso, teriam sido os judeus que 
consideravam a cabeça coberta um importante sinal de reverência. Você vê 
áreas de divisão e desordem em sua igreja? Como a ideia de Paulo aplica-
se a essas situações? 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ore e comprometa sua causa a Deus. Se você tiver inimigos, livre-os de sua 

ira entregando a vida deles ao Senhor. 

Leia Salmos 35.1-16 

Leia Provérbios 21.17,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


