
DIA 312 

Leia Ezequiel 18.1 até 19.14 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 18.1-4 

 
       O povo de Judá acreditava que estava sendo punido pelos pecados de 
seus ancestrais, não pelos próprios. Pensava dessa forma, porque era o 
ensinamento dos Dez Mandamentos (Êx 20.5). Entretanto, Ezequiel ensinou 
que a destruição de Jerusalém era resultado de decadência espiritual.  
     Outras pessoas invertiam essa lógica. Elas acreditavam que, por causa 
de seus ancestrais justos, podiam ter vidas pecaminosas sem se preocupar 
(Ez 18.13). Deus alertou-as: elas eram filhos malignos de pais justos e 
morreriam por seus pecados (Ez 18.10-13). Se, portanto, qualquer uma delas 
retornasse ao Senhor, essa pessoa viveria (Ez 18.14-18). 
    A forma de pensar de Judá levou ao fatalismo e irresponsabilidade. 
Então, Ezequiel apresentou a verdadeira política de Deus, porque o povo 
havia interpretado erroneamente a antiga. O Senhor julga cada um 
individualmente. Embora, geralmente, soframos com os efeitos do pecado 
cometido por aqueles que vieram antes de nós, Deus não nos pune pelos 
pecados de outra pessoa e não podemos usar seus erros como desculpa 
para pecarmos. Cada um é responsável por Suas ações diante do Pai. 
    Não culpe Deus quando sofrer as consequências do pecado dos outros, 
mas viva fielmente, confiando em que o Altíssimo honrará a sua fidelidade. 
 

Leia Hebreus 9.1-10 

 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 9.6-8 

 
      O Santo dos Santos era a sala mais interna do tabernáculo e do templo. 
O sumo sacerdote podia entrar nele uma vez por ano para a expiação dos 
pecados da nação. O Santo dos Santos era uma pequena sala com a arca 
da aliança - um baú coberto de ouro contendo as tábuas de pedra originais 
onde estavam escritos os Dez Mandamentos, uma jarra de maná e a vara 
de Arão. A parte de cima do baú servia de propiciatório ou altar - onde o 
sangue deveria ser espargido pelo sumo sacerdote no Dia da Expiação. 
     O Santo dos Santos era o local mais sagrado da terra para os judeus, e 
somente o sumo sacerdote podia entrar nele. Os outros sacerdotes e o 
povo comum eram proibidos de entrar na sala, seu único acesso a Deus 
dava-se por intermédio do sumo sacerdote. Por meio do sacerdócio de 
Cristo, temos agora acesso à santa presença do Senhor- todo o tempo! 



    Para nós, hoje em dia, a oração pode ser breve espontânea. Mas, entrar 
na presença de Deus já foi planejado e intencional. Isso não significa que 
não podemos fazer orações curtas e imediatas, mas que, em outros 
momentos, devemos honrar preparando-nos cuidadosamente, 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Agradeça o Senhor por não deixá-lo no pecado, mas por ter permitido que 

você provasse de sua amargura para que pudesse voltar a Ele e ser 
restaurado. 

Leia Salmos 106.32-48 

Leia Provérbios 27.10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


