
DIA 308 

Leia Lamentações 10.1 até 11.25 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 11.14-21 

 
       Deus prometeu aos exilados da Babilônia que iria continuar com eles 
mesmo que não estivessem em Jerusalém. Essa era uma grande 
preocupação para os judeus, porque eles acreditavam que Deus estava 
presente primariamente no templo de Jerusalém. Mas, o Senhor garantiu a 
eles que continuaria sendo seu Deus independente de onde estivessem. 
Em meio à inflama da mensagem de julgamento de Ezequiel, há um oásis 
refrescante - a promessa do Senhor de restaurar os poucos fiéis à sua terra 
natal. Os braços de Deus estavam abertos para receber aqueles que se 
arrependessem dos pecados. 
     O coração do povo de Deus estava dividido, mas o Senhor prometeu-lhe 
"um mesmo coração". Seu coração de pedra e obstinado seria radicalmente 
transplantado por corações de amor e atentos (veja Jr 32.39; Ez 18.31; 36.26). 
Essa nova vida para nós só pode ser obra do Espírito Santo. Se for obra de 
Deus, devemos afastar-nos do pecado e obedecer a Ele. A obediência irá 
ajudar-nos a ficar mais sensíveis a orientação do Espírito. Quando agirmos, 
encontraremos em nós novas motivações, novas diretrizes e um novo 
propósito (Gl 5.16-18). 
 

Leia Hebreus 6.1-20 

 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 6.7,8 

 
      O escritor de Hebreus faz uma analogia agricultura para explicar algo 
simples. Quando Deus planta e cultiva o evangelho na sua vida e no seu 
coração, irá produzir maturidade espiritual. Mas, tentações ameaçam 
contaminar a plantação. Se o campo produzir somente essas ervas 
daninhas, as sementes irão perder-se, e o campo ficará arruinado. 
     A vida de um cristão improdutivo cai na condenação de Deus. Você foi 
regado pela graça do Senhor com um claro e abundante ensinamento e 
pregação. Que desculpa você poderia dar para ter uma inútil e 
improdutível vida? 
     Alimente-se da verdade de Deus em sua vida para que dê bons frutos. 
Isso envolve remover ervas daninhas de pecado antes que se enraízam e 
dominem sua vida. Mas, o campo não deve ser simplesmente livre de ervas 
daninhas, deve ser repleto de boas obras em crescimento. Como a 



jardinagem, a produtividade de sua vida é um empreendimento 
cooperativo envolvendo você e Deus. 
     Existem oportunidades para você substituir o pecado com boas obras? 
Como você pode eliminar o pecado servindo ao próximo com amor? 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Celebre o livramento que o Senhor prepara para Seu povo. Trema diante de 

sua fúria para com Seus inimigos.  

Leia Salmos 105.16-36 

Leia Provérbios 27.1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


