
DIA 251 

Leia Isaías 1.1 até 2.22 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 1.10-14 
 

          Os líderes religiosos de Israel cuidadosamente aderiram aos 
tradicionais sacrifícios e ofertas nas celebrações santas, mas ainda eram 
infiéis a Deus em seu coração e não sentiram tristeza por seus pecados. O 
Senhor estava chamando-os para darem ofertas que refletissem corações 
de sincera fé e genuína devoção.  
     Porém, por que o povo de Israel continuava a oferecer sacrifícios, 
mesmo depois de sua fé esfriar? Como muitas pessoas hoje, ele colocava 
mais fé nos rituais de sua religião do que no Deus que adorava. Ou talvez 
estivesse escondendo seus pecados simplesmente por deixar-se levar 
pelas emoções.  
     Sacrifícios de qualquer tipo devem ser um sinal externo de verdadeira 
fé em Deus, mas sinais externos tornam-se vãos rituais quando não há fé. 
Ofertas e sacrifícios nada significam para o Senhor quando vêm de 
alguém com coração corrompido. Deus quer que o amemos, confiemos 
nele e afastemo-nos do pecado: depois disso, Ele ficará satisfeito com 
nossos "sacrifícios" de tempo, dinheiro ou serviço.  
     Examine sua experiência de adoração: para você é apenas 
entretenimento? Você está simplesmente deixando-se levar pelas 
emoções sem refletir sobre isso? Ou está oferecendo genuína adoração a 
Deus por meio de um coração quebrantado e arrependido? (Sl 51.17). 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

POR QUE ISAÍAS CONDENOU AQUELES RELIGIOSOS POR SEREM HIPÓCRITAS? 

     Isaías pregou para pessoas que pareciam ser muito religiosas. Elas 
jejuavam, oravam, comemoravam os dias santos e levavam seus sacrifícios 
ao templo. No entanto, Deus rejeitava sua adoração (ls 1.11-15). Se o próprio 
Deus havia prescrito aqueles rituais, então por que Ele rejeitava-os?  
     A adoração do povo não vinha do coração, e aqueles rituais não 
condiziam com a vida de santidade e justiça social que Deus exige (Lv 19.13-
17). O povo de Judá havia caído na armadilha da hipocrisia religiosa.  
     A hipocrisia religiosa pode resultar de obediência seletiva, adulando a Lei 
de Deus sem, no entanto, uma mudança de coração e de estilo de vida que 
sejam condizentes com ela. As pessoas que exibem piedade aos outros, 
muitas vezes, têm pouco desejo de obedecer a Deus de fato.  
     Muitos anos depois de Isaías, Jesus confrontou esse tipo de hipocrisia 
dos fariseus. Ele desafiou-os a serem melhores cumpridores de "toda" a 
revelação de Deus, e não apenas das partes que lhes rendiam 



reconhecimento e honra (Mt 23.23). Os apóstolos Paulo e Tiago também 
fizeram distinção entre a mera religiosidade e a verdadeira espiritualidade 
(1 Co 3.1-23; Tg 1.21-2.13).  
     A repreensão de Jesus aos fariseus também serve de alerta para nós: não 
devemos ser como eles (Mt 6.1-18; I Pe 2.1). Ao contrário deles, Jesus chama-
nos para sermos honestos a respeito de nós mesmos diante de Deus e com 
os outros, a obedecer a toda a Sua Palavra e a ir além do mero formalismo e 
da aparência em nossa devoção a Deus. 
 

Leia II Coríntios 10.1-18 

 

ESTUDO DE HOJE: II CORÍNTIOS 10.3-6 

 
     Paulo usa terminologia militar para descrever a batalha contra o pecado 
e Satanás. Deus deve ser comandante-chefe - até nossos pensamentos 
devem ser submetidos ao Seu controle quando vivemos para Ele. Crentes 
espiritualmente fortalecidos devem captar cada pensamento e oferecê-lo a 
Cristo. 
     Assim como Paulo, somos meramente humanos, mas como crentes, não 
precisamos usar planos e método dos humanos para vencer nossas 
batalhas. As poderosas armas de Deus estão disponíveis para nós quando 
lutamos contra as "fortalezas" do diabo. Paulo garante-nos que as armas de 
Deus - oração, fé, esperança, amor, Palavra de Deus e o Espírito Santo - são 
poderosas e eficazes (veja Ef 6.13-18). Essas armas podem superar os 
orgulhosos argumentos humanos contra Deus e os muros que Satanás 
constrói para impedir que as pessoas encontrem o Senhor. 
     Ao lidar com orgulhosos argumentos de pessoas que as afastam da fé, 
podemos ficar tentados a utilizar nossos próprios métodos. Mas nada pode 
penetrar essas barreiras da forma como as armas de Deus conseguem. 
     Você está dependendo da sua própria força e de estratégias inteligentes 
para vencer a resistência do mundo a Deus? Em vez disso, aprofunde sua 
dependência de Deus obedecendo-o. No processo, Ele irá moldá-lo em um 
soldado guiado por Seu Espírito. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Determine-se a confiar nos justos caminhos de Deus. Alegre-se pelo fato de 

Ele humilhar os maus e mostrar misericórdia àqueles que nele confiam. 

Leia Salmos 52.1-9 

Leia Provérbios 22.26,27 

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. 


