
DIA 258 

Leia Isaías 19.1 até 21.17 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 19.19-25 

 
       Isaías profetizou que o Egito um dia se afastaria dos ídolos e adoraria o 
único verdadeiro Deus. Ainda mais incríveis era a profecia de Isaías de que 
o Egito e a Assíria se uniriam em louvor ao verdadeiro Deus. Imagine - dois 
dos maiores inimigos de Israel adorando, um dia, o Deus de Israel. 
     Essa profecia se realizará "naquele tempo vindouro em que Cristo virá 
para reinar plena e finalmente. Quando o Egito pedir a ajuda de Deus, Ele 
enviará o Salvador para libertá-lo.  
     Por Cristo ter morrido por todas as pessoas de todos os lugares, 
ninguém está impedido de fazer parte do povo de Deus. Portanto, em 
Cristo, inimigos podem unir-se em amor por serem ambos povo de Deus. 
Em Cristo, povos e nações que estão a anos-luz de distância irão prostrar-se 
aos Seus pés como irmãos e irmãs. Em Cristo, qualquer barreira que divide 
um relacionamento pode ser quebrada e substituída por paz (veja Ef 2.13-
19).  
      Quem são seus inimigos? É difícil imaginar estar em paz com eles ou 
até mesmo amá-los? No entanto, Jesus quer fazer mais do que ajudar-nos 
a amar nossos inimigos: Ele quer transformar inimigos em irmãos e irmãs. 
Como você pode fazer parte dessa transformação? 
 

Leia Gálatas 2.1-16 

 

ESTUDO DE HOJE: GÁLATAS 2.1, 2, 6-10 

 
     Embora Deus o tenha enviado especificamente aos gentios, Paulo 
precisava discutir sua mensagem com os líderes da igreja de Jerusalém 
(Atos 15). Paulo procurava esses líderes para obter confirmação de sua 
mensagem aos gentios - a mensagem da graça de longo alcance de Deus. 
Essa reunião evitava maior divisão da igreja e formalmente reconheceria a 
aprovação dos apóstolos à pregação de Paulo. 
     Assim como Paulo, às vezes, enfrentamos dúvidas e questionamentos. 
Perguntamo-nos se todo o nosso esforço estava na direção errada. Isaías 
lutou com os mesmos medos, mas deixou tudo nas mãos de Deus (Is 49.4). 
     Quando enfrentamos esse tipo de questionamento, devemos seguir o 
exemplo de Paulo, buscar o sábio conselho de outras pessoas e submeter-
nos à sua liderança. Às vezes, evitamos o conselho do outro porque 
tememos que problemas ou discussões possam surgir. Porém, em vez 



disso, devemos discutir abertamente nossos planos e ações com amigos e 
conselheiros. Boa comunicação ajuda todos a compreenderem melhor a 
situação, reduz fofocas e edifica a unidade da Igreja. 
     E quando tivermos feito nossas decisões e tomado uma atitude, 
devemos seguir o exemplo de Isaías: comprometer nossos planos e passos 
a Deus, confiando os resultados a Ele (Pv 16.9). 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Comprometa seu coração a confiar e adorar a Deus, não importando quais 

provações possam vir. 

Leia Salmos 59.1-17 

Leia Provérbios 23.13,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


