
DIA 260 

Leia Isaías 25.1 até 28.13 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 26.1-8 

 
       Isaías está imaginando um dia futuro em que Deus irá inundar o 
mundo com Sua justiça, varrendo aqueles que querem destroná-lo e 
restaurando os que confiam nele. O profeta sonha com isso: "naquele dia" 
(Is 24.21; 25.9; 26.1; 27.1). 
     Tentamos proteger-nos da dor ao evitar certas pessoas, situações ou 
lugares, mas "naquele dia" seremos protegidos pela "salvação por muros e 
antemuros". Procuramos encorajamento e esperanças em nossos amigos, 
familiares e pastores, mas "naquele dia", a paz de Deus irá reinar na vida 
daquele "cuja mente está firme em" Deus (veja também Fp 4.7). É muito 
comum tentar seguir o Senhor parecer solitário, incerto e demorado, mas 
"naquele dia, o caminho do justo" [será] "todo plano".  
     Por causa da esperança que temos por esse dia de descanso, paz e 
direção certa - demonstramos nossa confiança em Deus obedecendo aos 
Seus comandos. E por ser o Senhor quem trará todas essas coisas, nele 
"está o desejo da nossa alma". 
     Entretanto, a promissora visão desse dia não é somente para o futuro. 
Deus espera ver o futuro invadir o presente. Procure por ele. Aguarde-o. 
 

Leia Gálatas 3.10-22 

 

ESTUDO DE HOJE: GÁLATAS 3.18-22 

 
     A lei tem duas funções. No lado positivo, ela revela a natureza e a 
vontade de Deus e mostra às pessoas como viver com Ele e com o próximo. 
No lado negativo, ela mostra às pessoas que é impossível viver conforme 
todas as leis mandam e ser como Deus – o que chamamos de "pecado" - 
     A promessa de Deus a Abraão centrava-se em sua fé. A lei foca em ações. 
O concerto de Deus com Abraão mostra que a fé é o único caminho de 
agradá-lo. No entanto, a lei ainda nos mostra quem Deus é e como 
podemos imitá-lo ao seguir a lei. Fazemos isso como uma grata resposta à 
graça de Deus para nós. 
     Ter fé não torna a lei irrelevante, mas quanto mais conhecemos a Deus 
por meio de Sua palavra, mais vemos como somos pecadores. Como 
resultado, confiamos cada vez mais somente em Cristo para obtermos a 
salvação - o que é fé. 
 



ORANDO OS SALMOS 

 
Busque o Senhor e passe tempo em Sua presença. Descanse nele. 

Leia Salmos 61.1-8 

Leia Provérbios 23.17,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


