
DIA 268 

Leia Isaías 45.11 até 48.11 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 48.1-11 

 
       O povo de Judá sentia-se seguro porque vivia em Jerusalém, a cidade 
em que estava construído o templo de Deus (Is 48.1,2). Ele dependia de sua 
herança, sua cidade e seu templo – mas esta era uma falsa segurança, 
porque o povo não confiava em Deus.  
     Você sente-se seguro por ir à igreja regularmente, ter vindo de uma 
família cristã ou viver em uma "nação cristã"? Nenhuma dessas coisas pode 
dar-nos um relacionamento com Deus. Por isso, devemos confiar nele e em 
Jesus, que nos justifica com o Senhor.  
     Deus queria levar Israel a desapegar-se de suas falsas seguranças. Isso 
traria grande sofrimento, porque a nação era muito apegada a elas. Mas o 
sofrimento que o Altíssimo trouxe sobre o Seu povo tinha um propósito 
maior que mera punição. A "fornalha de aflição" tinha a intenção de fazer 
com que Seu povo se apegasse a Ele.  
     Quando você enfrenta provações, olhe para elas como oportunidades de 
perseverar em fé (veja Rm 5.3; Tg 1.2-4). Assim, em vez de queixar-se, 
busque Deus. Ele quer que você apegue-se a Ele – e isso é fé. Sem essas 
provações, nunca conheceríamos o poder de Deus. E sem o refinamento, 
nunca nos tornaremos mais semelhantes a Cristo, completamente 
dependentes de Deus. 
 

Leia Efésios 4.1-16 

 

ESTUDO DE HOJE: EFÉSIOS 4.11-13 

 
      Deus deu à Sua Igreja uma grande responsabilidade - cumprir a obra do 
ministério para edificação do corpo de Cristo". Isso envolve evangelismo e 
também doutrina, e exige apoio dos pregadores, professores, evangelistas, 
avivalistas, ajudadores, líderes, encorajadores e mais. O Espírito Santo deu 
dons especiais a cada cristão para edificar a igreja.  
     Se tivéssemos de cumprir esse comando individualmente, desistiremos 
sem tentar, pois seria impossível. Mas Deus chama-nos como membros de 
Seu corpo. Assim, alguns de nós podem fazer uma tarefa, enquanto outros 
podem fazer outras. Mas não podemos fazer tudo sozinhos. É por isso que a 
unidade é tão importante. Como Corpo de Cristo, conseguimos muito mais 
juntos do que poderíamos imaginar trabalhando sozinhos. Ao trabalhar em 



conjunto, a Igreja expressa a plenitude de Cristo, cumprindo a missão de 
Deus.  
    Você está exercendo os dons que Deus deu-lhe? Se você sabe quais são 
seus dons, procure oportunidades de servir. Mas se não sabe, peça que 
Deus mostre-lhe, talvez com a ajuda de seu pastor ou de seus amigos 
cristãos. Fazer parte da igreja significa mais do que ter seu nome na lista de 
membros. Significa participar da missão que Deus deu à Igreja. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ore para que o Reino de Deus venha, para que o mal seja vencido e para 

que todo o mundo veja a glória divina. 

Leia Salmos 68.19-35 

Leia Provérbios 24.3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


