
DIA 261 

Leia Isaías 28.14 até 30.11 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 29.13-15 

 
       O povo de Judá alega estar próximo de Deus, mas era desobediente e 
deixava-se levar pelas emoções na adoração. Suas atividades religiosas 
tornaram-se rotineira em vez de verdadeiras. Portanto, Deus traria 
julgamento sobre eles. 
     O povo parecia achar que Deus não era capaz de vê-lo e que não sabia o 
que estava acontecendo. Como é estranho que tantas pessoas pensem que 
podem esconder a verdade sobre si mesmas de Deus. Jesus citou a 
condenação de Isaías acerca da hipocrisia quando falou aos fariseus, os 
líderes religiosos da sua época (Mt 15.7-9; Mc 7.6,7). 
     Somos todos capazes de cometer hipocrisia. Geralmente, caímos em 
padrões rotineiros quando adoramos e negligenciamos a adoração a Deus 
com nosso espírito sintonizado. Todavia, o Salmo 139 diz que Deus 
examinou-nos e sabe tudo sobre nós. Então, por que tentamos esconder 
nosso pecado ou deixamo-nos levar simplesmente pela emoção ao adorar 
a Deus? Ele sabe de tudo isso, mas ainda nos ama.  
     Portanto, em vez de fingirmos que estamos adorando, podemos 
aproximar-nos de Deus toda vez em que falharmos. Quando vemos nossas 
falhas ao lado do ininterrupto amor de Deus por nós, a adoração imitada 
não parece natural, mas, por outro lado, a verdadeira adoração começa 
 

Leia Gálatas 3.23 até 4.31 

 

ESTUDO DE HOJE: GÁLATAS 3.26-29 

 
      É nossa tendência natural sentirmo-nos desconfortáveis com pessoas 
que são diferentes de nós e sermos atraídos por aqueles que são como nós. 
Mas quando permitimos que nossas diferenças separem-nos de nossos 
irmãos na fé, estamos descumprindo um claro ensinamento bíblico.  
     Alguns judeus do sexo masculino começavam cada dia com a seguinte 
oração: "Senhor, eu agradeço por não ser um gentio, um escravo ou uma 
mulher", Eles não compreendiam o propósito da promessa de Deus a 
Abraão, porque Ele não mostra favoritismo (At 10.34). Sua promessa original 
era destinada a todo o mundo, e não apenas aos descendentes físicos de 
Abraão (veja Gn 123).  
     Jesus tornou a promessa de Deus a Abraão uma realidade. Sua salvação 
está disponível para todos; logo, todos podem ter um relacionamento com 



Deus - a bêncão. Ninguém está excluído. Quem coloca sua confiança no 
Senhor recebe as bênçãos de uma vida com Ele. 
     Assegure-se de não criar divisões que Cristo já removeu. Por todos os 
crentes serem Seus herdeiros, ninguém é mais privilegiado ou mesmo 
superior ao outro. Busque pessoas que não são exatamente como você e 
seus amigos são. Busque o que vocês têm em comum e aproveite a 
variedade das diferenças 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Despeje seu coração em Deus e ouça o que Ele lhe diráa. 

Leia Salmos 62.1-12 

Leia Provérbios 23.19-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


