
DIA 320 

Leia Ezequiel 33.1 até 34.31 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 33.1-13 
 

            Essa leitura dá uma nova direção para as profecias de Ezequiel. Até 
aqui, Ezequiel havia pronunciado julgamento contra Judá (Ez 1-24) e as 
malignas nações vizinhas (Ez 25-32) por seus pecados. Após a queda de 
Jerusalém, ele passou de mensagens de destruição e julgamento para 
mensagens de consolo, esperança e restauração futura para o povo de 
Deus (Ez 33-48). Deus já havia escolhido Ezequiel para ser um atalaia, 
avisando a nação do julgamento vindouro (veja Ez 3.17-21). Aqui, o 
Altíssimo escolheu-o para ser atalaia mais uma vez, mas, dessa vez, para 
pregar uma mensagem de esperança a Seu povo. 
     Os exilados estavam desanimados por seus pecados do passado, que 
antes se recusaram a enfrentar. Mas, quando Jerusalém foi derrotada pela 
Babilônia, a realidade do seu pecado contra o Senhor não podia mais ser 
negada. Os israelitas não podiam mais iludir-se pensando que eram 
favorecidos por Deus a própria capital havia sido destruída. 
    Agora, Deus graciosamente garante o perdão do Seu povo caso se 
arrependa. O Senhor quer que todos busquem-no. Até Seus julgamentos 
são com a intenção de restaurar-nos a um relacionamento justo com Ele. 
Até em Seu julgamento, encontram graça. 
 

Leia Hebreus 13.1-25 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE É O AMOR DE ACORDO COM O NOVO TESTAMENTO?  

   Os aspectos relacionais da vida em comunidade nem sempre são fáceis, e 
o grupo a quem Hebreus foi escrito parece ter lutado com a questão da 
unidade (ver Hb 13.7-17). A resposta à discórdia relacional na comunidade 
cristã é o exercício do amor para com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Esse 
mandamento é alicerçado no ensino de Jesus e reiterado repetidas vezes 
ao longo do Novo Testamento (Jo 13.34; Rm 13.8; I Pe 1.22; I Jo 4.7). Amar os 
outros no Corpo de Cristo é fundamental para a ética crista (Rm 12.10; I Ts 
4.9; 2 Pe 1.7). 
     O autor de Hebreus, repetidamente, lembra seus leitores de que eles 
devem amar uns aos outros (Hb 6.10; 10.24). Os cristãos devem relacionar-se 
entre si de tal forma que nossas comunidades de fé sejam caracterizadas 
por atos de amor. Em Hebreus 13.1-6, o mandamento de amar concretiza-
se. Aqui, como em outras passagens do Novo Testamento, o amor não se 
refere a um sentimento, mas a um compromisso de suprir as necessidades 



dos outros. Amar significa mostrar hospitalidade, importar-se com as 
necessidades daqueles que são perseguidos e presos, ser fiel no casamento 
e rejeitar uma vida motivada por dinheiro. 
     Hoje, uma grande confusão existe no mundo sobre a natureza do amor e 
do caráter da Igreja Cristã. Portanto, há uma grande necessidade de que a 
Igreja obedeça ao mandamento do Senhor de permanecer "o amor 
fraternal" (Hb 13.1). 
 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 13.1-5 

 
     O autor de Hebreus lembra-nos de que o verdadeiro amor ao próximo 
produz ações tangíveis: Mostrar hospitalidade com estrangeiros: Algumas 
pessoas dizem que não podem ser hospitaleiras por que sua casa não é 
grande ou bonita o suficiente. Mas, mesmo se você não tiver mais que uma 
mesa e duas cadeiras em uma sala alugada, há pessoas que ficariam gratas 
passar um tempo em sua casa.  
    Ter empatia com os que estão na prisão ou são maltratados: Jesus disse 
que seus verdadeiros seguidores o representariam visitando prisioneiros 
(veja Mt 25.36). Mostrar compaixão a pessoas que sofrem é algo que todos 
nós somos chamados para fazer. 
    Respeitar os votos do casamento: Testemunhe a plenitude do amor de 
Deus por cuidar de seu casamento. Permaneça fiel – de corpo e alma. Ore 
regularmente por sua esposa. Incentive os casamentos à sua volta a 
permanecerem firmes também. 
    Contente-se com o que tem: Lute para viver com menos em vez de 
desejar mais. Dê aos outros na abundância em vez de acumular ainda mais 
para si. Alegre -se no que tem em vez de ficar ressentido com o que não 
tem. Ficamos satisfeitos quando percebemos que Deus atende as nossas 
necessidades. 
     Assegure-se de que o seu amor é profundo o suficiente para afetar sua 
hospitalidade, compaixão, fidelidade e contentamento. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Louve o Senhor por Ele ser capaz de responder a seus anseios. Agradeça-o 

pelas maneiras como Ele provê e protege o Seu povo. 

Leia Salmos 115.1-18 

Leia Provérbios 27.21,22 

 

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. 


