
DIA 316 

Leia Ezequiel 24.1 até 26.21 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 24.1-14 
 

            Ezequiel apresentou essa ilustração em 588 a.C. As pessoas que 
permaneceram em Judá pensaram que eram "bons pedaços de carne" 
por não terem sido levadas em cativeiro em 597 a.C. quando os babilônios 
invadiram a terra. Ezequiel usou essa ilustração anteriormente (Ez 11) para 
mostrar que essa "panela", na verdade, seria o lugar onde o povo foi 
destruído, mesmo acreditando que estava a salvo e seguro. A cidade de 
Jerusalém era como uma panela tão encrustada de sujeira, que não era 
capaz de ser limpas. 
     Deus queria purificar a vida daqueles que permaneceram em 
Jerusalém, e Ele quer purificar nossa vida hoje. Às vezes, Ele tenta 
purificar-nos por meio de provações e situações desafiadoras. Quando 
você enfrentar tempos difíceis, permita que o seu pecado seja queimado. 
Veja os seus problemas como oportunidades para a sua fé crescer. 
Quando esses tempos vierem, prioridades desnecessárias e distrações 
serão queimadas. Podemos reexaminar nossa vida para que passemos 
tempo com o que realmente importa. 
 

Leia Hebreus 11.1-16 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE SIGNIFICA VIVER PELA FÉ? 

   Hebreus 11 é um dos textos do Novo Testamento mais extensos sobre a fé 
e uma das passagens mais amadas das Escrituras, mas equívocos sobre a 
fé abundam. Alguns consideram a fé qualquer forma de espiritualidade. 
Outros a veem como uma firme convicção de que algo de bom irá 
acontecer com eles. Outros ainda consideram que a fé é um passo em cego 
em contrapartida de fatos conhecidos. Contudo, nada disso representa a fé 
bíblica. 
     A fé envolve uma ação de confiança em resposta ao que Deus já tornou 
conhecido (Hb 11.1-3). Assim como nos exemplos listados em Hebreus 11, a fé 
entra em cena em uma variedade de circunstâncias da vida, e seus 
resultados são os mais variados. Algumas pessoas são resgatadas, 
alcançam sucesso na jornada e veem um pouco do que Deus tem 
prometido em vida. Outras são escarnecidas, espancadas, torturadas, 
presas e mortas. A fé, em alguns momentos, é recompensada cedo e, às 



vezes, tarde; mas as pessoas de fé antecipam as recompensas mediante 
sua confiança no caráter de Deus  
      O que quer dizer viver pela fé? Isso significa que sejam quais forem as 
circunstâncias, cremos “que ele [Deus] existe e que é galardoador dos que 
o buscam" (Hb 11.6). Aqueles que vivem pela fé agem confiantemente, com 
base no que Deus revelou sobre Seu caráter, buscando fazer Sua vontade 
em todas as coisas. 
 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 11.6 

 
     Acreditar que Deus existe é somente o primeiro passo para ter fé – até 
demônios acreditam dessa forma (Tg 2.19,20). Deus não aceitará apenas o 
reconhecimento de Sua existência, uma fé crescente leva a um 
relacionamento pessoal e dinâmico. 
     Alguns cristãos pensam que é ultimamente impossível entender Deus, 
então, desistem de tentar. Outros acreditam em que nenhuma verdade é 
irracional, inclusive a verdadeira fé. A verdade é que Deus deu-nos uma 
mente que deve ser desenvolvida e usada; mas também, precisamos 
perceber que há coisas sobre o Pai que não entendemos, estando deste 
lado do céu. Não somos capazes de conhecer o Senhor completamente, 
porque Ele é infinito e eterno. 
     Deus quer nossa fé e confiança, mesmo quando nos perguntamos sobre 
tantas coisas que são misteriosas para nós. Ainda assim, a fé não é um salto 
no escuro. A fé é racional embora a razão por si não possa explicar tudo. 
Então, use a mente para pensar sobre as coisas; mas, deixe espaço para as 
inexplicáveis obras de Deus e esteja disposto a dar passos adiante, 
confiando a Ele o que ainda não conseguiu entender. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Alegre-se com o fato de Jesus ter derrotado o pecado e a morte, pois agora 

temos vida e paz. 

Leia Salmos 110.1-7 

Leia Provérbios 27.14 

 

 

 

  

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. 


