
DIA 257 

Leia Isaías 15.1 até 18.7 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 17.7-11 

 
       Os postes de Aserá eram imagens dela, que era uma deusa cananita e 
esposa de Baal. Seu culto incentivava práticas sexuais imorais e atraía 
muitas pessoas. A Bíblia, no entanto, alerta sobre adorar postes de Aserá, e 
o rei Manassés foi condenado por colocar um poste de Aserá no templo (Dt 
12.3; 16.21; 2 Rs 21.7). 
     Postes de Aserá não representam mais um problema em nossa 
sociedade, mas a primazia do sexo é tão difundida quanto. A pornografia é 
um vício para muitas pessoas. Indústrias inteiras baseiam-se na obsessão 
por sexo da sociedade. O desejo desenfreado por estímulos e gratificações 
é produto de um coração vazio e solitário. Eles são vácuos para idolatrias e 
pecados sexuais. Na verdade, a imoralidade sexual não é menos comum 
que os postes de Aserá entre o povo judeu. 
     Leve a sério o aviso de Isaías. Idolatrar o sexo deixará você em 
"desolação". "E a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis".      
     Deus oferece alegria verdadeira e amor duradouro. Olhe para o seu 
Criador, que sabe como criou você. Volte ao "Deus da tua salvação". Então o 
seu coração conhecerá a alegria de ser preenchido por Aquele a quem ele 
realmente deseja. 
 

Leia Gálatas 1.1-24 

 

ESTUDO DE HOJE: GÁLATAS 1.6-9 

 
     Algumas pessoas pregavam "outro evangelho". Elas eram judeus cristãos 
fervorosos que acreditavam que ainda precisavam viver pelas leis do 
Antigo Testamento de circuncisão e de não ingerir certos alimentos, e isto 
que era uma exigência para todo crente. 
     Mas Paulo enxergou a realidade desses argumentos e reconheceu o que 
realmente eram. Essas crenças implicavam que a fé em Cristo não era 
suficiente para tornar alguém membro do povo de Deus. Essa mensagem 
ia contra a verdade de que a salvação é um dom, e não uma recompensa 
por certas ações. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo tornaram a 
salvação disponível para todos como um dom sem obrigações, e Paulo 
queria garantir que não havia confusão quanto a isso. 
     Alguns cristãos hoje ainda sugerem coisas assim, Eles creem que ir à 
igreja, estudar a Bíblia regularmente, certos modos de adoração e acreditar 



em determinadas doutrinas são requerimentos para ser filho de Deus, Mas 
isso simplesmente não é o caso. Cada uma dessas coisas é, de fato, 
importante e também benéfica para crescer em fé, mas não são exigências; 
pelo contrário, são o resultado de uma fé crescente - o fruto produzido pela 
fé. Aproveite a liberdade de amar a Deus por Seu grande dom. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Louve ao Senhor, que irá aniquilar a injustiça e a violência e restaurar e 

recompensar aqueles que vivem para Ele. 

Leia Salmos 58.1-11 

Leia Provérbios 23.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


