
DIA 327 

Leia Ezequiel 45.13; 46.24 

 

ESTUDO DE HOJE: EZEQUIEL 45.13-25 

 
      Assim como nos festivais anuais descritos em Levi tico 1-7, os festivais 
anuais descritos por Ezequiel tinha propósitos similares de purificação. Mas 
as três festas distintas de Levíticos (Páscoa, Colheita e Tabernáculos) agora 
eram apenas dois festivais virtuais mente idênticos (Páscoa e 
Tabernáculos). 
     A Páscoa ainda lembrava sua celebração anterior de várias formas. Já a 
Festa dos Tabernáculos não tinha nada distinto em sua celebração por isso 
era praticamente como a Páscoa. 
     A constante purificação do pecado da terra é um tema proeminente 
nessa seção. A corrupção de Israel levou à destruição de Jerusalém e do 
templo e ao exílio do povo de Deus. Restabelecer a adoração exigia 
restabelecer uma organização santa para as práticas do povo. Mesmo 
permitindo diversidade na adoração, Deus determinou ordem e coerência, 
a qual dava ritmo saudável à vida espiritual do Seu povo. 
      Quando nossa vida está cheia de pecados habituais, Deus perdoa-nos 
mesmo assim. Entretanto, devemos sempre tomar medidas drásticas para 
arranca-los. Isso pode significar reorganizar nossa vida e rever nossos 
hábitos. Desenvolver novos padrões e ritmos pode ajudar-nos a limpar os 
pecados que antes governavam nossa vida. Em novas disciplinas, podemos 
encontrar santidade e liberdade. 
 

Leia 1 Pedro 1.13; 2.10 

 

ESTUDO DE HOJE: 1 Pedro 2. 4-8 

 
      Pedro retrata a Igreja como um templo vivo e espiritual, do qual Cristo é 
o fundamento e a pedra angu lar e cada crente é uma pedra. Paulo refrata 
a Igreja como um corpo, em que Cristo é a cabeça e cada crente, um 
membro (veja Ef 4.15,16). As duas metáforas enfatizam a comunidade. Uma 
pedra não é um templo nem uma parede, e uma parte do corpo não tem 
serventia sem as outras. 
    Não há dúvidas de que Pedro sempre pensava nas palavras de Jesus 
depois que o identificou como Filho de Deus: "te digo que tu és Pedro e 
sobre esta pedra edificarei a minha igreja" (Mt 16.16-18). Mas o após tolo 
sabia que o próprio Jesus era a verdadeira pedra angular da Igreja. O Salmo 



118.22 profeticamente fala de Cristo: "A pedra que os edificadores rejeitaram 
tornou-se cabeça de esquina”. 
     Em nossa sociedade individualista, é fácil esquecer nossa necessidade 
de outros cristãos e de Cristo, nossa pedra angular. Quando Deus chama 
você para uma missão, lembre-se de que Ele também está chamando 
outras pessoas para trabalhar com você. Não há maneira melhor de 
construir uma comunidade do que colocando pessoas juntas para um 
propósito comum, Procure essas pessoas e junte-se a elas para edificar 
uma bela casa para Deus, no fundamento de Cristo. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Deposite sua esperança nos mandamentos divinos. Busque liberdade e 

felicidade comprometendo seu coração a obedecer à sua palavra 

Leia Salmos 119: 33-48 

Leia Provérbios 28: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


