
DIA 259 

Leia Isaías 22.1 até 24.23 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 22.1-13 
 

          Jerusalém é chamada de "vale da Visão" porque era onde Deus 
revelava-se. Isaías alertou o povo de Jerusalém que este seria atacado, a 
não ser que o povo de Deus reconhecesse seus pecados e se voltasse para 
Ele. O profeta alertou seu povo continuamente, mas este se recusou a 
arrepender-se. Por Isaías ter profetizado tal aflição, o povo voltou-se 
contra ele e declarou-o inimigo de Israel.  
     Em vez de reconhecer que seus pecados eram a fonte de seus 
problemas, os israelitas ficaram nos problemas concretos que podia 
resolver sozinhos. Os líderes de Judá fizeram o que podiam para 
prepararem-se para a guerra: juntaram armas, inspecionaram os muros e 
armazenaram água. Até procuraram alianças com seus vizinhos pagãos. 
Mas eles sequer se arrependeram dos seus pecados ou pediram a ajuda 
do Senhor. Assim, o julgamento de Deus foi inevitável.  
     Com muita frequência, procuramos por todas as formas possíveis de 
lidar com nossos problemas sozinhos. Mas nenhuma de nossas soluções 
importa se Deus estiver contra nós. Tudo começa com um 
relacionamento saudável com Ele. Você está tentando resolver seus 
problemas sem Deus? Seus problemas são oportunidades para confiar 
nele e vê-lo trabalhar. 
 

Leia Gálatas 2.17 até 3.9 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO AS PESSOAS SÃO JUSTIFICADAS DIANTE DE DEUS PELA FÉ? 

     Desde o tempo de Abraão, a Lei de Deus desempenhou um papel 
determinante na forma como os judeus consideravam seu relacionamento 
com Deus. Isso incluía o rito judaico da circuncisão.  
      Quando a fé cristã passou do mundo judaico para o gentio, foi natural 
que questionamentos surgissem. Os cristãos da Galácia precisavam saber 
como as pessoas tornam-se aceitáveis por Deus. O que era preciso fazer 
para ganhar o favor de Deus? Os cristãos precisam manter a Lei de Deus 
para serem aceitos como membros da Sua família? Com o avanço da 
missão de Paulo aos gentios, tais questões tornaram-se prementes. 
     Para Paulo, a resposta era simples: não há nada que as pessoas possam 
ou precisem fazer. Só Cristo poderia fazer- e tem feito - o que deve ser feito 
para que as pessoas ganhem o favor de Deus.  
       



      O apóstolo Pedro entendeu, a partir de sua visão em Jope e sua 
experiência em Cesareia, que Deus também aceita os gentios como 
"gentios", desde que tenham fé na obra consumada de Cristo (At 10.9 – 11.8). 
Portanto, eles não precisavam tornar-se judeus ao obedecer as Leis de 
Deus, incluindo a circuncisão, porque Cristo forneceu-lhes livre acesso ao 
Pai pela fé. Pedro e a igreja de Jerusalém acolheram os cristãos gentios em 
comunhão.  
     Ninguém é aceito por Deus e justificado diante dele apenas observando 
a Lei (GI 2.16) Até Abraão foi tido como justo e aceito por Deus por causa de 
sua fé, e não porque ele foi circuncidado, pratica que surgiu 
posteriormente (Gn 15.6; 17.9-14; GI 3.6). Todas as pessoas, de todas as 
épocas, são aceitas por Deus e feitas justas diante dele apenas com base na 
fé que têm. 
 

ESTUDO DE HOJE: GÁLATAS 3.3 

 
     "Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis 
agora pela carne?" Talvez as palavras de Paulo possam ser aplicadas a nós. 
     A perfeição não está em usar todo o esforço para obedecer aos 
comandos de Deus, mas em viver pelo Espírito. Quando tentamos guardar 
a lei, vivemos por nosso próprio poder e confiamos em nossa capacidade 
de escolher a coisa certa. Dependemos de nós mesmos. Mas quando 
vivemos pelo Espírito de Deus, não dependemos de nossas capacidades. 
Não confiamos em nós mesmos; confiamos em Deus.  
     Paulo diz o mesmo: "vivo" [...] "na fé do Filho de Deus" (Gl 2.20). Em outro 
momento, ele também disse: "Se vivemos no Espírito, andemos também 
no Espírito" (Gl 5.25). Essa é a vida de fé. Paulo queria que o povo de Deus 
confiasse a Ele cada face da vida cotidiana. Que faces da vida você ainda 
confia a si mesmo? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Amoleça seu coração com humildade, a fim de que Deus não o quebre 

com Sua ira. Se Deus o quebrantou, busque sua face para ser restaurado. 

Leia Salmos 60.1-12 

Leia Provérbios 23.15,16 

 

 

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. 


