
DIA 267 

Leia Isaías 43.14 até 45.10 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 44.9-20 

 
       Isaías descreve como as pessoas fazem os próprios deuses. Ele aponta o 
absurdo de preocupar-se e esforçar-se para criar um deus, o qual você 
pode curvar-se e adorar. Qual a utilidade de um deus feito pelas suas 
próprias mãos? Serve como lenha, segundo Isaías.  
     Faz mais sentido servir e adorar Aquele que nos criou do que adorar as 
coisas que nós criamos. 
     Quando são feitos de madeira, pedra ou metal, é fácil enxergar nossos 
ídolos. É fácil reconhecer a tolice de adorar algo que fizemos com as nossas 
próprias mãos. Mas quais são as coisas com as quais nos preocupamos e 
trabalhamos duro? Tecnologia, governo, filmes, música. E há outras coisas 
que não fizemos, mas em que podemos desperdiçar a nossa vida: natureza 
e pessoas.  
     As palavras de Isaías aplicam-se a essas situações? Enganamo-nos se 
confiamos em qualquer uma dessas coisas para dar-nos confiança e 
propósito.  
     Apenas quando confiamos em Deus em primeiro lugar essas coisas 
secundárias valerão o nosso tempo e esforço. Há um grande benefício em 
todas, mas se elas tornarem-se a fonte de nossas esperanças, podemos 
estar apenas cortando lenha. 
 

Leia Efésios 3,1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: EFÉSIOS 3.17-19 

 
      O amor de Deus é total. Ele alcança cada área de nossa experiência. Ele 
é largo – cobre a totalidade de nossa experiência pessoal e alcança todo o 
mundo. O amor de Deus é comprido – existe durante todos os momentos 
de nossa vida, passado, presente e futuro. É alto - alcança as alturas de 
nossa celebração e elação. Seu amor é profundo - alcança as profundezas 
do desânimo, do desespero e até da morte.  
     A "plenitude de Deus” é recebida quando nos unimos com Cristo (Cl 
2.9,10). É confiando nele que nos unimos a Ele, "para que Cristo habite, pela 
fé, no Vosso coração”. 
     Independente de estar ansioso pelo futuro, arrependido pelo passado, 
desanimado com o presente, ou cheio de esperanças, lembre-se de que 



você nunca poderá ser separado do amor de Deus (Rm 8.38,39). Que você 
possa "conhecer o amor de Cristo". 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Agradeça ao Senhor por abençoar Seu povo com coisas boas e por habitar 

no meio dele.  

Leia Salmos 68.1-18 

Leia Provérbios 24.1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


