
DIA 321 

Leia Ezequiel 35.1 até 36.38 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 36.25-27 

 
       Deus prometeu restaurar o povo de Israel não só fisicamente, mas 
espiritualmente. Para fazer isso, o Se senhor daria a ele um novo coração 
para segui-lo e colocaria o Seu Espírito dentro dele para transformá-lo e 
fortalecê-lo a fim de fazer a Sua vontade (veja Ez 11.19,20; SI 51.7-11). Essa era 
a promessa que previa a Nova Aliança, que seria cumprida 
derradeiramente em Cristo. Este seria um concerto entre Deus e um povo 
transformado de dentro para fora. Os israelitas não precisariam mais de 
uma lei imposta sobre eles por uma autoridade de fora. Eles viveriam por 
uma lei escrita pelo Espírito de Deus em seu coração - a lei de amor (Mt 
22.37-40). 
     O Espírito de Deus está trabalhando em você. Já pensou nisso? Quando 
seguimos a Sua liderança, Ele muda nossos desejos e as escolhas que 
fazemos (Fp 2.13). Ele também produz boas obras em nossa vida, que 
beneficiam o próximo (GI 5.22). Quando vivemos pelo Seu Espírito, somos 
livres para servir "uns aos outros pelo amor" (GI 5.13). 
      Pense em como Deus quer usar você para os Seus propósitos. Pode 
envolver mudanças no seu coração e nas suas ações, mas é por isso que Ele 
deu-lhe Seu Espírito. Você tem prestado atenção à Sua liderança? 
 

Leia Tiago 1.1-18 

 

ESTUDO DE HOJE: TIAGO 1.2-4 

 
      Tiago não diz se surgirem problemas, mas quando surgirem; ele admite 
que teremos problemas e que é possível tirar vantagem deles. Não 
podemos saber com certeza a profundeza do nosso caráter até vermos 
como reagimos sob pressão. É fácil ser gentil com o próximo quando tudo 
vai bem, mas você consegue ser gentil quando o tratam injustamente? 
Tiago diz-nos para transformar nossas dificuldades em tempos de 
aprendizado. 
     Isso pode ajudar-nos a lembrar de que Deus quer amadurecer e 
completar você, não simplesmente lhe proteger de toda a dor. Em vez de 
reclamar de suas lutas, olhe para elas como oportunidades de crescimento. 
A questão não é fingir estar feliz diante da dor, mas ter uma visão positiva 
por causa do bem que os problemas podem trazer à sua vida.  



     Agradeça a Deus por prometer estar ao seu lado em tempos difíceis. 
Peça a Ele sabedoria para os problemas que enfrenta e força para superá-
los. Então, seja paciente. Deus não irá abandoná-lo em seus problemas. Ele 
ficará perto de você e o ajudará a crescer. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ponha suas preocupações nas mãos de Deus e sua confiança em seus 

cuidados. Declare a bondade do Senhor para com você. 

Leia Salmos 116.1-19 

Leia Provérbios 27.23-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


