
DIA 317 

Leia Ezequiel 27.1 até 28.26 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 28.25-26 
 

            Aqui, no decorrer dos julgamentos de Deus contra as nações, 
Ezequiel inclui um breve parágrafo no qual o Senhor promete libertar 
Israel. Parece não combinar, mas, na verdade, ajuda-nos a compreender 
melhor os outros julgamentos que o cercam. A síntese dos motivos dos 
anúncios de julgamentos do Altíssimo contra nações estrangeiras é 
lembrar Israel de quem é Deus. Ele é o Deus que move nações como 
peças de xadrez para abençoar Israel. Ele tem controle total e está 
trabalhando para trazer Israel de volta das nações onde estava espalhada. 
     Esse é um motivo pelo qual as palavras "Senhor JEOVÁ" aparece 
repetidamente. O Senhor de Israel soberano sobre os inimigos de Israel, 
não somente sobre Israel. 
     Precisamos ser lembrados das mesmas coisas. Deus está trabalhando 
não só na vida de Seu povo. O Altíssimo está movendo indivíduos e 
nações pelos Seus propósitos - até aqueles que se voltaram contra Ele. 
     Quando você lê e ouve falar dos eventos mundiais, pare para pensar 
em qual pode ser o propósito de Deus para as nações mencionadas nas 
notícias. Procure a Sua mão. Você pode ter certeza de que ela está ali. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

QUAL FOI O PROPÓSITO DE DEUS EM LEVAR PROFECIAS A NAÇÕES QUE 

PROVAVELMENTE NUNCA AS OUVIRIAM? 

   O maior propósito de Deus na história foi o de trazer glória para si. Ele fez 
isso ao exilar Seu povo pecador, bem como ao castigar Seus arrogantes 
opressores. Dessa forma, todos reconheceriam o poder e a santidade do 
Altíssimo. 
     Embora Ele dirigisse-se a outras nações, o povo de Judá era o verdadeiro 
alvo das profecias divinas. Essas mensagens às nações estrangeiras 
lembrava o povo de Deus de que o Senhor condena os pecados tanto de 
Seu povo como os das nações vizinhas. 
    As mensagens contra as nações estrangeiras também lembravam o povo 
de Deus de que, apesar do castigo divino sobre ele por causa de seu 
pecado, ele ainda era Seu povo precioso. Quando essas nações perseguiam 
ou ofendiam o povo escolhido do Senhor, insultavam o próprio Deus. O 
lado negativo da aliança do Altíssimo com Abraão ainda estava em vigor: 
"amaldiçoarei os que te amaldiçoarem" (Gn 12.3). 
 



     Como o lado negativo da aliança com Abraão ainda estava em vigor, 
ainda havia esperança para o lado positivo dela: "e em ti serão benditas 
todas as famílias da terra" (Gn 12.3). Os propósitos de Deus para Seu povo 
não se exauriram. Ele ainda trará glória para si ao reunir Seu povo, que se 
espalhou (ver Rm 11.1-27). 
 

Leia Hebreus 11.17-31 
 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 11.17-19 

 
     Isaque era o filho prometido a Abraão e a Sara na velhice. Foi por meio 
de Isaque que Deus cumpriria a promessa de dar incontáveis descendentes 
a Abraão. Este estava disposto a dar o seu filho quando Deus ordenou que 
o fizesse (Gn 22 1-19). Deus não permitiu que Abraão tirasse a vida de Isaque 
porque apenas deu essa ordem para testar a fé de Abraão. Em vez de 
tomar o filho dele, o Senhor deu a Abraão toda uma nação de 
descendentes por meio de Isaque. 
     Se você tem medo de confiar a Deus suas posses, seus sonhos ou a 
pessoa que você mais valoriza, preste atenção ao exemplo de Abraão. Por 
estar disposto a dar tudo pelo Senhor, este homem recebeu de volta muito 
mais do que podia imaginar. 
     O que recebemos, entretanto, nem sempre é imediato ou na forma de 
posses materiais. Mesmo quando morreu, Abraão não alcançou "a 
promessa" (Hb 11.39). Da mesma forma, nossa fé, em algum momento, 
exigirá que olhemos além das bênçãos desta vida. Nossa fé exigirá que 
coloquemos esperanças em Deus de que haverá bênçãos depois que 
morrermos. Você continuará confiando nele então? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus que Ele lembre-o da grande obra que fez em sua vida. 

Leia Salmos 111.1-10 

Leia Provérbios 27.15,16 

 

 

 

  

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. 


