
DIA 271 

Leia Isaías 54.1 até 57.13 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 54.7,8 

 
       Você já se sentiu abandonado ou perguntou-se por quê? Já sentiu 
como se Ele tivesse virado as costas para você? Você não é o único. Às 
vezes, trata-se de uma consequência da nossa infidelidade. Mas em outras, 
podemos passar por isso mesmo em meio a grande comprometimento 
com Deus. Jesus passou por isso. Na cruz, no momento de maior 
obediência à vontade do Pai, Ele clamou: "Deus meu, Deus meu, por que 
me desamparaste?" (Mt 27.46). Jesus sabe como é perguntar-se onde Deus 
está.  
     Em Isaías, o Senhor responde a essas perguntas, não com respostas, mas 
com garantias. Ele assegurou-nos que Seu amor irá ofuscar qualquer 
abandono que possamos experimentar. Nosso abandono será por "um 
pequeno momento", mas Deus irá substituí-lo com a Sua "benignidade 
eterna". 
     Se você já se sentiu abandonado por Deus por um longo templo, 
imagine quão maior será a "benignidade eterna" ao compará-lo. A garantia 
divina é um motivo para ter grande esperança e chama-nos para 
confiarmos completamente nele. Jesus lembra-nos de que o Senhor 
desistiu de tudo para estar conosco: Ele é Emanuel (Mt 1.23; Fp 2.6-8). "Bom 
é aproximar-me de Deus" (SL 73.28). 
 

Leia Efésios 6.1-24 

 

ESTUDO DE HOJE: EFÉSIOS 6.10-17 

 
      Na vida cristã, lutamos "contra as hostes espirituais da maldade”. Elas 
não são outras pessoas, mas, demônios controlados pelo diabo. Eles são um 
poderoso exército cujo objetivo é derrubar a Igreja de Cristo. E quando 
acreditamos em Cristo, esses seres tornam-se nossos inimigos e tentam de 
todas as formas afastar-nos dele e fazer-nos voltar para o pecado. Jesus 
garantiu a vitória final, mas devemos continuar na luta até que Ele volte, 
porque Satanás está procurando fazer vítimas. 
     Devemos depender da força de Deus para defendermo-nos contra os 
ataques de Satanás e seu exército. O Senhor proveu-nos Seu poder ao 
encher-nos do Seu Espírito, e é Ele quem nos reveste de proteção: o cinto 
da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo 
da fé, o capacete da salvação e espada do Espírito – a Palavra de Deus.      



     Quando a lutamos batalhas espirituais, devemos constantemente 
confiar no Espírito de Deus para guiar-nos. E você não tem de lutar sozinho. 
O exército de Deus - a igreja - está cheia do Espírito Santo também, para 
unimo-nos “contra os príncipes das trevas deste século". 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ore por aqueles que necessitam urgentemente da libertação de Deus. 

Leia Salmos 70.1-5 

Leia Provérbios 24.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


