
DIA 314 

Leia Ezequiel 21.1 até 22.31 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 22.30 

 
       O muro da justiça mencionado aqui não é feito de pedras, mas de 
pessoas fiéis unidas em seus esforços para resistir o mal. Esse muro estava 
precisando de reparos, porque ninguém era capaz de liderar o povo de 
volta ao Senhor. As fracas tentativas de cobrir as brechas - por meio de 
rituais religiosos ou mensagens baseadas na opinião em vez de basear-se 
na vontade de Deus - eram tão inúteis como cal, pois cobriam apenas os 
verdadeiros problemas. O que o povo realmente precisava era de uma 
reconstrução espiritual completa.  
     Tentando mostrar para os outros que amamos Deus sem viver dessa 
forma, estaremos cobrindo pecados que podem, eventualmente, 
prejudicar-nos profundamente. Se falharmos em fazer as coisas que o 
Senhor pediu-nos, como alimentar os pobres e defender os desamparados, 
seremos culpados também. Não use a religião como uma forma de 
encobrir, conserte a sua vida ouvindo o Espírito de Deus e a Sua Palavra. 
Então, você poderá juntar-se aos outros "na brecha" e fazer diferença para o 
Altíssimo no mundo. 
 

Leia Hebreus 10.1-17 

 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 10.1-17 

 
      Sacrifícios de animais não eram capazes de remover o pecado do povo. 
Deus graciosamente perdoou os crentes do Antigo Testamento que 
ofereceram tais sacrifícios por fé. O que removia o pecado não era a fé que 
tinham no animal, mas a fé em Deus. 
     Essa citação do Salmo 40.6-8 é um ensinamento importantíssimo do 
Antigo Testamento. Deus deseja um coração obediente e justo, não uma 
concordância vazia com o sistema de sacrifício dos judeus. 
     Os escritos de Hebreus aplicam a Cristo as palavras do salmista no Salmo 
40.6-8. Cristo veio oferecer Seu corpo na cruz por nós como sacrifício que é 
completamente aceitável ao Senhor. O novo e vivo caminho de Deus para 
nós, para agradá-lo, não é guardar as leis ou abster-se do pecado. Mas, 
buscá-lo em fé para ser perdoado e, então, segui-lo com uma obediência 
de amor 



     Do início ao fim, no Antigo Testamento e no Novo, um relacionamento 
justo com Deus vem por meio da fé - não no que fazemos, mas em quem 
confiamos. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Vá ao Senhor, em primeiro lugar, em busca da ajuda de que precisa. Ponha 

sua confiança em Seu amor e em Sua fidelidade. 

Leia Salmos 108.1-13 

Leia Provérbios 27.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


