
DIA 326 

Leia Ezequiel 44.1; 45.12 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 45.9-12 
 

            A violência e a opressão eram dois dos maiores pecados sociais de 
Judá antes da queda e exílio de Jerusalém (veja Am 5.10-13). Qualquer 
sociedade que tenha lideres que exploram os pobres e indefesos ou que 
odeiem a verdade está próxima de destruir-se. Uma sociedade tem 
problemas quando aqueles que tentam fazer a coisa certa são odiados 
por seu com prometimento com a justiça. “Mas na nova economia, haverá 
muitas terras para o príncipe" e nenhuma base para avareza (Ez 45.7,8). 
Portanto, Deus comandou que os príncipes e o povo fizessem o que fosse 
justo e correto, especialmente em seus negócios. 
   Pense nas formas pelas quais você mede mercado rias, dinheiro ou 
serviços. Se você é pago por uma hora de trabalho, assegure-se de que 
trabalha a hora completa Deus é totalmente confiável, e Seus seguidores 
devem refletir seu caráter. A ação justa irá, por fim, sustentar uma 
comunidade justa. E os benefícios de uma comunidade justa irão, no fim, 
ser uma bênção para todos, incluindo àqueles que se sacrificaram para 
fazer isso acontecer. Mas isso não pode começar sem que se tome o 
primeiro passo, agindo justamente e tendo fé de que Deus irá multiplicar. 
 

Leia 1 Pedro 1. 1-12 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

POR QUE AS LEIS DE EZEQUIEL 44-48 SÃO DIFERENTES DAS MOSAICAS? 

 

Os rabinos do judaísmo passaram grande parte do tempo buscando 
equiparar as Leis de Ezequiel 44.1-48.35 às Leis da Torá. Eles não obtiveram 
sucesso, pois as leis dessas passagens não deveriam ter a mesma aplicação. 
     A separação do que era santo e do que era profano e a purificação do 
povo de Deus era de extrema importância nos dias de Ezequiel. A idolatria 
e a profanação do templo haviam tirado o Senhor de Sua casa (Ez 8.1-11.25). 
Assim, uma situação completamente nova era necessária para que Deus 
voltasse a habitar entre Seu povo. 
       Os regulamentos em Ezequiel destacavam a necessidade da separação 
adequada entre o Templo de Deus e o palácio do príncipe, com este sob a 
autoridade do Senhor. Os rituais de sacrifício também se tornariam mais 
numerosos e mais focados na purificação. Dessa forma, as ofertas santas 
voltariam a ser feitas por um povo santo ao Deus santo. 



      As leis em Ezequiel foram feitas para convencer os ouvintes do profeta 
acerca da mistura entre sagrado e profano e para tranquilizá-los, pois Deus 
iria restaurar a adoração de Seu povo. 
      A submissão do príncipe a Deus encontra cumprimento em Cristo. 
Jesus veio como rei que servia A e que tem prazer em fazer a vontade do 
Pai (Mt 4.1-11:20.25,28). Ele ofereceu a oferta de purificação perfeita, 
purificando o santuário celestial de uma vez por todas e garantindo que 
Deus poderia habitar no meio de Seu povo para sempre (Hb 9.11,12,23). Seu 
sangue purifica-nos de todo pecado e permite que os pecadores entrem 
com ousadia no Lugar Santíssimo celestial, sem medo de rejeição 
 

ESTUDO DE HOJE: 1Pedro 1. 6-7 

 
     O apóstolo Pedro escreveu essa carta para animar os crentes que tinham 
chances de enfrentar provações e perseguições do imperador Nero. Roma 
perseguiu os cristãos por que se recusavam a adorar o imperador como um 
deus, a adorar nos templos pagãos e a apoiar seus empreendimentos. Além 
disso, não apoiavam os ideais romanos de ego, poder e conquista. Eles 
expuseram e rejeitaram as práticas imorais da cultura pagã. 
     Pedro menciona várias vezes provações e sofrimento nessa carta. Todos 
os crentes enfrentam essas provações quando deixam sua luz brilhar. 
Desse modo devemos aceitar as provações como parte do processo de 
refinamento, que queima as impurezas e prepara-nos para encontrar 
Cristo. Quando o ouro é aqueci do, as impurezas flutuam no topo e podem 
ser removi das. Da mesma forma, provações e perseguições podem refinar 
e fortalecer nossa fé, possibilitando que sejamos usados por Deus. 
     Portanto, em vez de perguntarmos: "Por que devemos responder ao 
sofrimento com confiança, perseverança e coragem”. Podemos confiar que 
Deus sabe, planeja e direciona nossa vida para o bem. Podemos perseverar 
quando enfrentamos tristeza, ira, sofrimento e dor. Temos coragem por 
que Deus com Jesus com salvador, não precisamos temer. Aquele que 
sofreu por nós não nos abandona. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus entendimento de sua palavra e comprometa-se a viver essa 

sabedoria. 

Leia Salmos 119.17-32 

Leia Provérbios 28.8-10 

 

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. 


