
DIA 269 

Leia Isaías 48.12 até 50.11 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 48.12-20 
 

          O profeta de Deus, Isaías, afirma Sua soberania sobre os céus e a 
terra, e sobre todos os reinos e impérios do mundo. Jerusalém e Judá já 
haviam sido avisados pelos profetas de Deus de que seriam conquistados 
pelos babilônios. Agora Isaías promete que, em troca, os babilônios 
também cairiam. O Senhor escolheria o rei persa, Ciro, para ser Seu 
"aliado” na destruição da Babilônia e libertação de Seu povo exilado.  
     No entanto, como Deus poderia escolher um rei pagão que não 
conhecia o Senhor para cumprir Seu plano divino?  
     Isaías também previu esta questão. Isto era parte do motivo por que 
ele começou proclamando a soberania do Senhor sobre todas as coisas 
céu, terra, reinos e pessoas. Quem além de um profeta de Deus poderia 
prever uma história tão inconcebível, porém, verdadeira, quase 200 anos 
antes de acontecer? E quem além do verdadeiro Deus soberano poderia 
fazer com que isso tudo acontecesse conforme prometido?  
     O mundo está cheio de líderes que não honram o Senhor. Alguns até 
são abertamente hostis ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus 
"muda os tempos e as horas; ele remove os reis e estabelece os reis" (Dn 
2.21). Mesmo que reis fiquem contra Deus, Ele dá-lhes esses momentos. 
 

Leia Efésios 4.17-32 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

QUAL É O PROPÓSITO DE DEUS PARA A IGREJA? 

     Mais do que qualquer outra passagem do Novo Testamento, Efésios 
destaca o papel da Igreja no plano de Deus. Em Jesus Cristo, o Senhor 
revelou Seu desejo de unir os gentios aos judeus, formando, assim, a igreja 
(Ef 1.9; 2.14-22; 3.6). A Igreja é a comunidade daqueles que reconhecem o 
senhorio de Cristo e submetem-se a Ele (Ef 5.21-24) e ela faz parte do plano 
de Deus para pôr tudo que está no céu e na terra sob a autoridade de 
Cristo (Ef 1.9.10). Os cristãos não se relacionam com Deus de forma isolada, 
mas como parte de uma nova família. 
     O Novo Testamento inclui inúmeras imagens que caracterizam a Igreja, 
como: "o Israel de Deus", o novo povo de Deus que pertence a Ele e realiza 
Sua obra no mundo como Seu "sacerdócio santo" (GI 6.16; I Pe 2.5-10); 
"família de Deus", os filhos adotivos do Senhor que se tornaram Seus 
herdeiros (Ef 2.19): "templo de Deus", o povo de Deus é onde Ele habita 
mediante Seu Espirito ( I Co 3.16,17; 2 Co 6.16; Ef 2.22). "Corpo de Cristo", o 



povo de Deus é a expressão máxima de Cristo no mundo, do qual Ele é a 
cabeça (1 Co 12.12-27; Ef 1.23; 4.15; CI 1.18): "noiva imaculada de Cristo", os 
cristãos são as pessoas por quem Jesus morreu, cuida e estima, e irão viver 
em união com Ele para sempre (Ef 5.25-29). 
     Porque a Igreja é composta de pessoas de diferentes grupos étnicos, 
deve ser uma comunidade de harmonia e paz enquanto os cristãos vivem 
em amor e ligados pela experiência compartilhada pelo Espírito (Ef 4.2-6). O 
plano de Deus para a Igreja é que esta atinja a mais completa experiência 
possível de unidade, fé, discernimento espiritual e maturidade crista - até a 
perfeição plena de Cristo, a semelhança do próprio Deus (Ef 4.13, 15, 24, 32 ; 
5.1). O Senhor colocou pessoas na Igreja com os mais variados dons para 
esse fim. A intenção de Deus é que a Igreja exiba Sua graça perdoadora, 
sendo uma comunidade na qual a glória de Deus pode ser vista e dedicada 
ao louvor desta glória (Ef 2.7; 3.10,21; 5.18-20). 
 

ESTUDO DE HOJE: EFÉSIOS 4.17-24 

 
     As pessoas devem ser capazes de ver a diferença entre cristãos e não 
cristãos por causa do estilo de vida do cristão. Paulo disse aos efésios para 
deixarem para trás a antiga vida de pecado, pois agora eram seguidores de 
Cristo. Nosso estilo de vida anterior a crermos em Jesus deve ser visto 
como "trato passado". Devemos deixá-lo para trás como roupas velhas 
jogadas fora. Não somos mais guiados por desejos e impulsos. E embora 
tenhamos uma nova natureza, não temos bons pensamentos e 
expressamos boas atitudes automaticamente. Devemos viver a nova 
natureza, seguir a nova direção e ter a nova forma de pensar que o Espírito 
Santo dá. 
     A vida cristã é um processo. Aceitar o dom da salvação de Cristo é tanto 
uma decisão única como um compromisso renovado diariamente. Embora 
a mudança possa ser lenta, Deus molda-o conforme você continua 
confiando nele. Se continuarmos ouvindo e obedecendo ao Senhor, 
seremos mudados o tempo todo,  
     Quando você olha para o último ano, você vê um processo de mudança 
para melhor em sua forma de pensar, em suas atitudes e em suas ações? 
Como você pode renovar o seu comprometimento hoje e amanhã? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Continue orando ao Senhor com humildade e contrição. Continue a 

esperar por Sua salvação confiantemente. 

Leia Salmos 69.1-18 

Leia Provérbios 24.5,6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


