
DIA 264 

Leia Isaías 37.1 até 38.22 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 37.1-9 

 
       A Assíria estava posicionada para atacar, como um machado erguido, 
prestes a cair. Ezequias não enxergava uma saída. A situação parecia 
impossível, mas o profeta não desistiu. Em vez disso, ele pediu a Isaías que 
orasse para que Deus ajudasse Seu povo. Ezequias fez exatamente o que 
Isaías aconselhou o povo a fazer: ele buscou o Senhor. Fazer isso é um ato 
de fé, demonstrando a crença de que Deus está presente e é capaz de 
ajudar.  
      Ezequias, então, observou Deus prestando socorro a Judá. A resposta da 
sua oração já estava a caminho: Tiraca, rei da Etiópia, estava posicionado 
para atacar os assírios. Ezequias só não sabia disso. No entanto, ele persistiu 
na oração e na fé, mesmo que não pudesse ver a resposta vindo. 
     Quando oramos, podemos confiar que Deus já preparou a melhor 
resposta. Nossa tarefa é pedir com fé e esperar com humildade.  
     Você está enfrentando uma situação impossível? O resultado parece 
uma conclusão inevitável? Os discípulos provavelmente acharam a mesma 
coisa quando Jesus morreu. Mas, às vezes, Deus resgata Seu povo, como 
fez por Ezequias, mas, em outras, Ele espera. No entanto, Você buscará a 
Deus e confiará nele mesmo assim? 
 

Leia Gálatas 6.1-18 

 

ESTUDO DE HOJE: GÁLATAS 6.15,16 

 
      Os cristãos da Galácia queriam assegurar-se de que estavam bem com 
Deus, mas estavam sendo levados a acreditar que isso só podia ser feito 
seguindo certas leis judaicas, como a circuncisão.  
     A carta de Paulo para eles declara a liberdade do cristão, mas sem dizer 
que a lei não tem valor. Na verdade, ele fala-nos sobre o caráter de Deus. 
Mas Paulo está dizendo que essa não é a forma correta de ficar bem com 
Deus. Isso não importa, "mas sim o ser uma nova criatura".  
      Ser uma nova criatura significa muitas coisas. Paulo escreve sobre isso 
em suas cartas às igrejas cristãs. Em 2 Coríntios 5.17, lê-se: "Assim que, se 
alguém está em Cristo, nova criatura é".  
     Se você está em Jesus Cristo, você é uma nova criatura também. Em vez 
de estar obrigado à lei ou ao pecado, você é livre para viver para Cristo e 



seguir a orientação do Espírito. Você é livre para amar Deus sem medo de 
Sua ira. Você é livre para amar as pessoas sem esperar nada em troca. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Louve o Senhor de poder e de paz, que responde ao Seu povo, inclusive o 

que está no mais longínquo lugar – que alimenta a terra, trazendo 
abundância dos mais difíceis lugares. 

Leia Salmos 65.1-13 

Leia Provérbios 23.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


