
DIA 325 

Leia Ezequiel 42.1 até 43.27 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 43.1-12 

 
Em Ezequiel 11.23, vemos que a glória de Deus estava deixando de 
Jerusalém, e ela parou sobre o monte das Oliveiras, ao leste. Agora é do 
leste que ela retorna. O afastamento de Deus da cidade foi um sinal da 
destruição dela' e do templo. Agora, a Sua volta seria restauradora. Mas 
Suas condições deveriam ser cumpridas: a idolatria deveria ser removida e 
a santidade, restaurada. 
      A lei básica do templo de Deus era santidade. Em tudo que faz, o Senhor 
é santo, perfeito e sem culpa. A santidade precisava ser restabelecida em 
Seu templo para que Ele pudesse voltar a habitar nele. E assim como Deus 
é santo, também devemos ser santos (Lv 19.2). 
     Por fim, em Cristo, o povo de Deus deve tornar-se um templo santo, no 
qual Ele pode habitar (1 Co 3.16). O sacrifício de Cristo e a obra do Espírito 
Santo tornam a santidade pessoal uma realidade em nossa vida. Tornamo-
nos pessoas preparadas para a presença de Deus. Como o Espírito Santo 
habita em nos, nosso corpo pertence a Ele como parte do Seu novo templo 
(1 Co 6.19). Vidas santas e transformadas são a marca dos verdadeiros filhos 
de Deus (1 Pe 1.13-16). 

Leia Tiago 5.1-20 

 

ESTUDO DE HOJE: TIAGO 5.13-18 

 
      O recurso mais poderoso do cristão é a comunhão Deus por meio da 
oração. Os resultados geral mente são maiores do que consideramos 
possível. Algumas pessoas consideram a oração um último recurso, mas 
essa abordagem é um retrocesso. A oração deve vir em primeiro lugar. Pelo 
fato do poder de Deus ser infinitamente maior que o nosso, faz sentido 
confiar nele - principalmente porque é o que Deus incentiva a fazer. p sou- 
    Tiago diz que a oração deve ser acompanhada de fé. Isso não se refere à 
fé do doente, mas à fé da pessoa orando. Todavia, é Deus quem cura, não a 
fé, todas as orações estão sujeitas à vontade do Senhor. Mas a oração faz 
parte do processo de cura de Deus. A menção da unção com óleo refere-se 
à prática relacionada a orar por alguém enfermo. Nas escrituras, o óleo era 
tanto um símbolo do Espírito de Deus como um remédio (veja 1 Sm 16.1-13; 
Lc 10.30-37), Portanto, o óleo pode representar as esferas espiritual e 
medicinal vida. Cristãos não devem separar o físico do espiritual. Jesus é o 



Senhor tanto do espirito como do corpo e pode curar em ambas as 
dimensões. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Deixe as leis do Senhor instrui-lo. Ouça o Espirito de Deus falar a seu 

coração. 

Leia Salmos 119.1,16 

Leia Provérbios 28.6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


