
DIA 263 

Leia Isaías 33.13 até 36.22 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 35.1-10 
 

          Nos capítulos 1 -34, Isaias entregou uma mensagem de julgamento a 
todas as nações, incluindo Israel e Judá, por rejeitarem Deus. Embora 
houvesse breves perspectivas de alívio e restauração para o 
remanescente de crentes fiéis, o clima de ira e julgamento prevaleceria 
     Agora, Isaías surpreende com uma visão de beleza e encorajamento. 
Deus é justo e íntegro em Sua misericórdia, como também severo em Seu 
julgamento. A completa perfeição moral de Deus é revelada por Seu ódio 
pelo pecado, o que aponta para Sua perfeição. Essa mesma perfeição 
moral é revelada em Seu amor por tudo que Ele criou. 
     A má aparência do pecado e a opressão do mal ofuscam tudo que 
vemos, ouvimos, provamos, tocamos e cheiramos, e está em todo lugar 
que formos. Mas Isaías apresenta um belo quadro do Reino final, no qual 
Deus irá estabelecer Sua justiça, destruir todo mal, e restaurar a beleza do 
mundo. Para cada história que nos traz incômodo, Isaias tem palavras que 
trazem alegria. Tudo será renovado. Deus não está apenas esperando, 
pois "virá, e vos salvará" 
 

Leia Gálatas 5.13-26 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

OS CRISTÃOS PRECISAM OBSERVAR A LEI DO ANTIGO TESTAMENTO A FIM DE 

TORNAREM-SE ESPIRITUALMENTE MADUROS? 

     Quando os cristãos da Galácia receberam as boas-novas de salvação 
mediante a fé em Cristo, eles também receberam o Espírito Santo como 
garantia de seu "status" de cristão. Deus não havia somente dado Seu 
Espírito a eles, mas também havia operado milagres entre eles (GI 3.5). Eles 
sabiam, por experiência própria, que o Espírito Santo tem poder para torná-
los nova criatura, e Paulo lhes havia ensinando a confiar em Sua direção.     
     Pouco depois de Paulo deixar a Galácia, mestres judaico-cristãos 
ensinaram acerca da necessidade de observar a Lei judaica, tanto para ser 
aceito por Deus como para ser santificado e tornar-se maduro. Eles 
afirmavam que a abordagem de Paulo em relação à santificação por 
intermédio do Espírito levaria à anarquia e ao pecado.  
     Porém, o verdadeiro problema é que nosso coração é teimoso e pecador 
por natureza, e não temos sabedoria para saber fazer a coisa certa em 
determinada situação. Por conta própria, não somos capazes de aplicar a 



Palavra de Deus de forma que ela seja condizente com a fé em Seu amor. A 
Lei não pode consertar nossa condição (Rm 7.1-25).  
     Paulo respondeu que, assim como Deus considera-nos justos mediante 
a fé, Ele também nos justifica por ela, mediante a ação do Espirito (GI 5.5,16-
26). Aqueles que confiam no Espírito e seguem Sua direção nunca serão 
levados a pecar.  
     Quando o Espírito Santo guia-nos e controla-nos, Ele muda nosso 
coração e leva-nos a fazer as coisas que agradam a Deus (Rm 8.5-14; GI 
5.22,23). O Espírito de Deus leva Seu povo a cumprir a Lei em seu verdadeiro 
sentido e intento. Mas nosso foco não deve ser o cumprimento da Lei, pois 
ela serviu como nossa guardiã até Cristo vir ao mundo (GI 3.24.25). Nosso 
foco deve ser confiar em Deus, depender de Seu Espírito e amar os outros. 
Dessa forma, nos tornaremos mais maduros e semelhantes a Deus. 
 

ESTUDO DE HOJE: GÁLATAS 5.22-24 

 
     O fruto do Espírito é resultado da obra do Espírito Santo em nós. Quando 
nos submetemos ao Seu comando, Ele produz essas características, que 
são encontradas na natureza de Jesus. Eles são produto do controle de 
Cristo - não podemos obtê-los sem Sua obra em nós. 
     Se quisermos que o fruto do Espírito cresça em nós, devemos juntar 
nossa vida a dele e deixar que o Espírito guie-a (veja Jo 15.4,5). Devemos 
conhecê-lo, amá-lo, lembrá-lo, e imitá-lo. Como resultado, iremos cumprir o 
propósito da Lei  
      Para amar seguir Cristo e viver pelo Espírito Santo, precisamos afastar-
nos dos nossos pecados e deliberadamente pregar nossa natureza 
pecaminosa na cruz (GI 5.24). No entanto, isso não significa que nunca mais 
iremos ver traços de desejos malignos novamente. Mas devemos 
comprometer-nos diariamente à orientação do Espírito, o que nos afastará 
do pecado. Devemos morrer diariamente para nós mesmos, enterrados 
como sementes no solo para que o Espírito possa viver e trabalhar e dar 
frutos em nós. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Honre o Senhor que não se esquece do inocente que sofre e que é 

esquecido por muitos. 

Leia Salmos 64.1-10 

Leia Provérbios 23.23 

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. 


