
DIA 275 

Leia Isaías 66.1-24 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 66.2-4, 22-24 

 
       Isaías contrasta pessoas humildes, que têm uma profunda reverência a 
Deus e Suas instruções, com aqueles que escolhem o próprio caminho. O 
Altíssimo julgará todos, levantará os humildes e destruirá os ímpios. Ele 
juntou todos os cristãos e estabelecerá os novos céus e a nova terra. Para 
os fiéis, há uma gloriosa promessa de rica recompensa: "há de estar a vossa 
posteridade e o vosso nome". Para os que não têm fé, o livro de Isaías 
encerra com um desconsolado retrato de julgamento. 
     O contraste é tão impactante que parece que todos iriam querer ser 
seguidores de Cristo. Mas, geralmente somos tão rebeldes, tolos e 
relutantes em mudar como os israelitas. Costumamos ser tão negligentes 
em alimentar os pobres, trabalhar pela justiça, obedecer à Palavra de Deus 
e apoiar as Suas causas. 
    Nossa sociedade incentiva-nos a sermos assertivos e a afirmar-nos. Não 
deixe que a sua liberdade e direito de escolha afaste-o do caminho de Deus 
para a vida eterna. O Senhor promete ricas bênçãos àqueles que se 
humilham para amar o Senhor e o próximo. 
 

Leia Filipenses 3.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: EFÉSIOS 3.5-8 

 
      Paulo estava tomando uma atitude contra os cristãos judeus que 
acreditavam em que todos os cristãos deveriam continuar obedecendo à 
lei judaica. Paulo tinha credenciais impressionantes: criação, nacionalidade, 
contexto familiar, herança, ortodoxia, atividade e moralidade. Pode parecer 
que o apóstolo estava gabando-se de suas conquistas. Mas, na verdade, ele 
estava fazendo o oposto, mostrando que as conquistas humanas, 
independente de quão impressionantes sejam, não podem trazer a 
salvação para uma pessoa e a vida eterna em Deus. Sua fé em Cristo não 
era baseada no que fez ou em quem era, mas na graça do Senhor.  
     Depois de mostrar ser capaz de derrotar os judaizantes no jogo deles, 
Paulo mostrou que era o jogo errado.  
     Depois que o apóstolo levou em consideração tudo o que conquistou na 
vida, decidiu defini-la como esterco se comparada com a grandeza de 
conhecer Cristo.  



     Você está confiando em uma herança cristã, uma afiliação eclesiástica 
ou em apenas ser bom para estar bem com Deus? Credenciais, conquistas 
ou reputação não podem garantir a salvação de alguém. Tome cuidado ao 
considerar conquistas passadas tão importantes que fiquem no caminho 
de sua relação com Cristo. Devemos valorizar nosso relacionamento com 
Jesus como o mais importante de tudo. A salvação vem somente por meio 
da fé em Cristo 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ore a Deus para que Ele lembre-se de Suas promessas a Seu povo. Louve-o 

por trazer-nos Sua salvação. 

Leia Salmos 74.1-23 

Leia Provérbios 24.15,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


