
DIA 310 

Leia Ezequiel 14.12 até 16.42 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 16.1-19 

 
       Essa mensagem lembrou Jerusalém de seu antigo estado deplorável 
entre as nações cananeus. Usando a metáfora de um bebê crescendo até a 
maturidade, Deus lembrou Jerusalém que a criou desde o seu estado 
rebaixado à grande glória, como Sua noiva. Ela traiu a confiança de Deus e 
prostituiu-se, entretanto, buscando alianças com nações pagãs e adotando 
seus costumes. 
    Deus cuidou de Judá e amou-a, mas Seu povo logo buscou outras nações 
e seus falsos deuses. A nação cresceu até a maturidade e tornou-se famosa, 
mas o povo esqueceu quem lhe deu a vida (Ez 16.22). Essa é uma metáfora 
de adultério espiritual. Quando você se torna mais sábio e maduro, lembre-
se de como Deus cuidou de sua vida. Reconheça as formas como Ele 
amou-o e não se afaste dele. 
     Podemos ter tendências a colocar esperanças em outras coisas para 
atender às nossas necessidades - família, amigos, educação, governo, 
carreira. Essas podem ser todas as formas pelas quais Deus cuida de nós, 
mas devemos confiar somente nele. Ele é a fonte, as demais coisas são 
apenas os meios. Assegure-se de que irá manter a sua confiança em Deus, 
não em Suas dádivas. 
 

Leia Hebreus 7.18-28 

 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 7.27 

 
      No tempo do Antigo Testamento, quando animais eram sacrificados, 
eles eram cortados em pedaços, suas partes eram lavadas, a gordura era 
queimada, o sangue era aspergido, e a carne era cozida. O sangue era 
exigido como expiação do pecado, e Deus aceitava sangue animal para 
cobrir o pecado do povo (Lv 17.11). Devido ao sistema de sacrifício, os 
israelitas estavam cientes de forma geral de que o pecado custa algo a 
alguém e que eram pecadores.  
     Muitas pessoas acham que têm por direito a obra de Cristo na cruz. Elas 
não percebem grandes custos que Jesus teve para garantir nosso perdão - 
custou a Sua vida e, por um tempo, uma dolorosa separação de Seu Pai (Mt 
27.46; 1 Pe 1.18,19). 
     Da mesma forma que os sacrifícios de animais lembravam o povo sua 
natureza pecaminosa, que a cruz lembre você de sua natureza pecaminosa. 



E mesmo a cruz sendo um sóbrio lembrete de nossas falhas, é também o 
lembrete de nossa esperança. Ela lembra-nos de que Deus faz coisas boas 
acontecerem a partir de situações ruins. Ela lembra-nos de que a nossa 
vida de pecado pode ser transformada em uma vida de bênçãos para nós e 
para o próximo. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Dê graças ao Senhor por Ele não desistir de nós até mesmo quando 

desistimos dele. Agradeça-o por mostrar-nos como Ele é fiel. 

Leia Salmos 106.1-12 

Leia Provérbios 27.4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


