
DIA 313 

Leia Ezequiel 20.1-49 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 20.39-44 

 
       Os israelitas estavam adorando ídolos e oferecendo presentes ao 
Senhor ao mesmo tempo! Eles não acreditavam que seu Deus era o 
verdadeiro e único Deus. Em vez disso, adoravam-no juntamente com 
outros deuses da terra. Talvez, gostassem dos prazeres imorais da adoração 
de ídolos. Ou não quisessem perder os benefícios que os ídolos concediam. 
Ou então, os aspectos sociais da adoração a ídolos atraiu-os e prendeu-os. 
Sejam quais forem os motivos, eles eram indecisos. Estavam dispostos a 
respeitar Deus até certa medida, mas não ao ponto de desistir das outras 
coisas que adoravam. 
    Geralmente, as pessoas de hoje em dia acreditam em Deus e oferecem-
lhe presentes frequentando a igreja ou servindo nela, enquanto mantêm 
ídolos de dinheiro, poder ou prazer, por não querer perder nenhum 
benefício possível. Mas, o Senhor quer a nossa vida inteira e toda a nossa 
devoção: devoção a qualquer outra coisa é uma adoração de ídolo. Cuidado 
ao tentar agradar a Deus enquanto busca também os prazeres do pecado. 
Se você escolher o Altíssimo, deve desistir do pecado. Se escolher o pecado, 
pense de quem você está desistindo. 
 

Leia Hebreus 9.11-28 

 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 9.24-28 

 
      Embora conheça Cristo, você pode acreditar que precise trabalhar 
arduamente para tornar-se bom o suficiente para Deus. Mas, regras e 
rituais nunca purificaram corações. Nossa consciência é purificada somente 
pelo sangue de Jesus. Ele liberta-nos do poder do pecado e livra-nos da 
chaga da morte para que possamos viver para servi-lo. 
     Se carrega uma carga de culpa por achar que não é capaz de ser bom o 
suficiente para Deus, olhe novamente para a morte de Cristo e o que ela 
significa para você. Jesus pode curar a sua consciência e libertá-lo da 
frustração de tentar receber o favor do Senhor.  
     Traga a sua vida de culpa a Cristo, confesse sua incapacidade de limpar a 
própria consciência e peça que Ele o perdoe. Agradeça a Ele por Seu 
livramento. 
 

ORANDO OS SALMOS 



 
Guarde no coração a prova em sua própria vida fiel do Senhor. 

Leia Salmos 107.1-43 

Leia Provérbios 27.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


