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Leia Ezequiel 23.1-49 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 23.11-13 

 
       Ezequiel continuou sua discussão quanto aos motivos do julgamento 
de Deus, fazendo outra alegoria. Ele comparou os reinos do Norte e do Sul a 
duas irmãs que se tornaram prostitutas. Os orgulhosos cidadãos de 
Jerusalém por muito tempo, zombaram de sua cidade irmã, Samaria, 
pensando que eram superiores. Mas, Deus chamou as duas cidades de 
prostitutas - um choque para o povo de Jerusalém, que pensava ser 
correta. 
    A primeira irmã, Oolá, representava o Reino Norte. Ela foi atraída para 
longe de Deus pelos elegantes assírios. O povo de Israel cobiçou a 
juventude, força, poder, riqueza e prazer dos assírios – as mesmas 
qualidades que pessoas de hoje em dia pensam que trazem felicidade. 
    A segunda irmã, Oolibá, mostrou ser ainda pior, pois não aprendeu com o 
julgamento da irmã. Ela também cobiçou os assírios e babilônios. Portanto, 
seu julgamento era igualmente certo. 
    Assim como Oolibá deveria estar mais bem informada vendo o exemplo 
de sua irmã, devemos guardar os exemplos das duas. Elas pensavam que 
sabiam o que as faria felizes - mas isso apenas se tornou sua queda. 
Devemos ouvir cuidadosamente a Palavra de Deus para obter 
entendimento sobre a fonte da verdadeira felicidade. O exemplo de Cristo 
é o único que devemos imitar. 
 

Leia Hebreus 10.18-39 

 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 10.35-38 

 
      Os crentes judeus que leram isso pela primeira vez precisaram de 
paciente resistência - para firmarem-se na fé. Jesus previu que Seus 
seguidores seriam severamente perseguidos por aqueles que o odiavam 
(Mt 10.22). Mas, em meio a essa terrível perseguição, eles poderiam manter 
as esperanças, sabendo que a salvação era deles. 
    A vida, geralmente, divide-se em duas direções, e um caminho deve ser 
escolhido. Às vezes, seguir Cristo exige seguir uma estrada difícil e perigosa 
que claramente incluirá sofrimento. A outra opção. embora pareça mais 
fácil, não exigirá a nossa dependência de Deus, então nos levará para longe 
dele.  



     Quando você fica tentado a abandonar a fé ou desistir de seguir Cristo, 
continue concentrado no que Ele fez por você e no que Ele oferece para o 
futuro (veja Rm 8.12-25; GI 3.10-13). Por Cristo viver em nós, podemos ter a 
resistência de que precisamos. Trabalhe arduamente para depender de 
Deus. Dessa forma, quando tempos difíceis vierem, e escolhas difíceis 
tenham de ser feitas, você terá um consistente hábito de fé no qual pode 
confiar. Sua experiência mostrará que o Deus em quem confia é fiel e 
verdadeiro. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ponha-se sob os cuidados do Senhor. Deixe seus inimigos à mercê da 

justiça dele.  

Leia Salmos 109.1-31 

Leia Provérbios 27.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


