
DIA 274 

Leia Isaías 62.6 até 65.25 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 61.1,2 
 

          O povo de Israel considerava-se o povo exclusivo de Deus, mas 
geralmente não buscava a Ele com o coração. O Senhor estava 
preparando-se para julgar Seu povo por seus pecados.  
     Virá o tempo em que outras nações buscarão o Altíssimo. Jesus abriu 
caminho para que toda nação torne-se o povo de Deus (veja Rm 10.20). 
Hoje, o povo do Senhor são aqueles que aceitam Jesus como Salvador e 
Senhor.  
     A Salvação está disponível para todos, são boas-novas para todas as 
pessoas. Não ignore ou rejeite alguém quando estiver compartilhando as 
boas-novas. Você pode surpreender-se com quantos estão buscando 
sinceramente o Senhor e que representam o Seu verdadeiro povo. Deus 
sempre preservará um fiel remanescente de Seu povo. Não importa o 
quão ruim é o mundo, há sempre alguém que será leal a Ele (veja Mt 
13.36-43).  
     Nosso trabalho não é julgar se as pessoas estão bem com Deus. Esse 
tipo de julgamento cabe somente ao Senhor porque somente Ele é justo. 
Em vez disso, nosso dever é compartilhar com outras as boas-novas de 
salvação por intermédio de Jesus Cristo. Fazemos isso pelo que dizemos e 
pelo que fazemos. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO A NOVA CRIAÇÃO PODE SER DIFERENTE DO MUNDO ATUAL? 

     Isaías distingue duas ordens criadas: o mundo atual dos poderes e 
pressões humanas e a nova criação, onde reinam a justiça e a harmonia. O 
profeta contrasta as duas de maneira clara (Is 43.18,19; 65.17).  
    A primeira criação é caracterizada pelo choro, pela morte, pela opressão 
e pela violência, bem como pela ausência de Deus (ls 65.19-24). Todavia, a 
criação atual não deixa de ser alvo da graça do Senhor. O Seu povo já 
experimenta alguns aspectos da nova criação: a alegria, a justiça, a paz, o 
consolo, a salvação, a bênção e a proteção de Deus (Is 24.14-16; 26.3; 40.1; 
45.22).  
     Para Isaías, a nova criação é centrada no Senhor como o Grande Rei em 
Sua santidade e em Sua glória (Is 6.1-5). Na presente criação, o juízo de Deus 
reduz as estruturas de poder e orgulho humanos. Os atos de justiça 
redentores começam a reestruturar o mundo sob Seu reinado. 
     O reinado de Deus também trará outras mudanças: o fim da morte (Is 
25.7,8), a ressureição (Is 26.19), o fim da hostilidade, da corrupção e do mal 



(Is 60.18; 65.25), o pleno gozo da presença de Deus (ls 30.26; 60.19) e o 
governo incontestável de Deus em Seu Reino eterno (Ap 21.1-22.21).  
    A grande esperança da nova criação fundamenta-se no fato de que ela 
será apta para estar na presença de Deus. "Eis aqui o tabernáculo de Deus 
com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo 
Deus estará com eles e será o seu Deus" (Ap 21.3). Toda perfeição que 
caracteriza a nova criação irá fluir da presença do Senhor com Seu povo em 
Sua criação. 
 

Leia Filipenses 2.19-30 
 

ESTUDO DE HOJE: FILIPENSES 2.25-30 

 
     Epafrodito entregou dinheiro dos filipenses a Paulo. Enquanto esteve 
com o apóstolo, ele contraiu uma doença quase fatal. Depois que se 
recuperou, Epafrodito voltou para casa, em Filipos, com sua carta de 
agradecimento. Sua recuperação é atribuída à misericórdia de Deus. 
Epafrodito merecia a honra dos filipenses, pois arriscou sua vida por Cristo 
em seu nome.  
     O mundo honra aqueles que são inteligentes, belos, ricos e poderosos. 
Que tipo de pessoa a igreja deve enobrecer? Paulo indica que devemos 
honrar aqueles que arriscam a vida por Cristo, indo aonde nós não 
podemos ir. Hoje, missionários fazem isso levando o ministério aonde não 
somos capazes de ir. Eles estão lutando nas batalhas do Senhor. Devemos 
orar por eles, honrá-los publicamente por seu serviço e apoiá-los de todas 
as formas possíveis. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus que Ele enraíze seu coração em Sua bondade. Confie nele 

mesmo em meio a aparentes injustiças do mundo. 

Leia Salmos 73.1-28 

Leia Provérbios 24.13,14 

 

 

 

 

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. 


