
DIA 311 

Leia Ezequiel 16.43 até 17.24 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 16.44-52 

 
       A cidade de Sodoma era símbolo de corrupção total. Deus destruiu-a 
completamente por sua perversidade (Gn 19.24,25). Samaria era a capital do 
que havia sido o Reino Norte (Israel). O povo judeu do Reino do Sul (Judá) 
desprezava-o e rejeitava-o. Ser chamado de irmão de Samaria e Sodoma já 
era ruim, mas ser considerado ainda mais perverso que eles significava que 
os pecados de Judá eram uma abominação inexprimível e que a sua 
destruição era inevitável. O motivo de ser considerado pior não significa 
necessariamente que os pecados de Judá eram piores, mas que Judá já 
conhecia o melhor. 
     É fácil julgar e condenar Sodoma, principalmente por seus terríveis 
pecados sexuais. Ezequiel lembrou Judá, entretanto, que Sodoma foi 
destruída por seu orgulho, preguiça, gula e indiferença aos pobres e 
necessitados. 
     Se não cometermos pecados horríveis como adultério, 
homossexualidade, roubo e assassinato, nós podemos pensar que estamos 
experimentando uma vida boa o suficiente. Mas, e quanto a pecados como 
orgulho, preguiça, gula e indiferença aos necessitados? Esses erros podem 
não ser tão chocantes para você quanto os outros, mas são pecados 
terríveis, dignos do julgamento de Deus. Como Judá, devemos ter cuidado, 
pois conhecemos o melhor. 
 

Leia Hebreus 8.1-13 

 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 8.7-13 

 
      Essa passagem cita Jeremias 31.31-34, que compara o Novo Concerto ao 
Antigo. O Antigo Concerto era um concerto de lei entre Deus e Israel. O 
novo e melhorado meio é o concerto da graça - a oferta de Cristo de 
perdoar nossos pecados e levar-nos a Deus por meio de Sua morte de 
sacrifício. O Novo Concerto vai além - inclui todas as nações, não somente 
judeus. O Novo Concerto vai mais fundo - está escrito em nosso coração e 
mente. 
     Sob o Novo Concerto de Deus, Ele trabalha dentro de nós. Seu Espírito 
Santo lembra-nos de que as palavras de Cristo ativam nossa consciência, 
influenciam nossas motivações e desejos e faz-nos querer obedecer (Fp 
2.13). 



     Como você está ouvindo o Espírito de Deus? Como está tornando-se 
disponível para a Sua orientação controle em suas escolhas e 
relacionamentos? Ler as e Escrituras é uma forma importante de alinhar o 
coração à Sua voz. Mas, em primeiro lugar, obedecer ao Seu comando irá 
ajudá-lo a conhecê-lo mais claramente. Peça a Deus que lhe dê uma 
orientação clara e a força e vontade de seguir a Sua liderança. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus fé para confiar em Suas promessas e para viver pelo Seu 

Espírito, para que você seja agraciado com as bênçãos que Ele tem para 
sua vida.  

Leia Salmos 106.13-31 

Leia Provérbios 27.7-9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


