
DIA 339 

Leia Oseias 1.1-3.5 

 

ESTUDO DE HOJE: OSEIAS 2.7 

 
           A forma de pensar de Israel se parece muito com a do filho pródigo 
da parábola de Jesus (Lc 15.17 19), pois percebe que estaria melhor com 
Deus do que sozinho. 
         Infelizmente, é comum testarmos nossos limites assim também. 
Perguntamo-nos quão bem ficaríamos sem Deus. Ele, que nos deu 
liberdade, permite-nos escolher uma direção diferente da que Ele 
escolheria para nós. Nessa liberdade, geralmente passamos por muita dor e 
aflição. Às vezes, vamos tão longe que nos perguntamos se Deus nos aceita 
ria de volta. Mas voltar para o Senhor por desespero é melhor que 
continuar a viver de acordo com nossas escolhas. 
     Podemos criar muitos ressentimentos ao desprezar a orientação de 
Deus, mas causaremos ainda mais danos acreditando que Ele nunca nos 
aceitaria de volta. No entanto, Deus usa até nossas experiências ne gativas 
para criar oportunidades para voltarmos para Ele. Quando voltamos para 
Ele, até a mais profunda dor pode ser transformada em alegria (Jr 31.31: Jo 
16.20). Deus vai mais além que nossa dor. 
       Não somos capazes de ir tão longe a ponto de Deus não poder buscar-
nos. Se você acha-se longe demais do Senhor ou conhece alguém que está 
nessa situação, lembre-se de Gomer. 

 

Leia: 1 João 5.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: 1 João 5.1,2 

 
      Quando nos tornamos cristãos, tornamo-nos par te da família de Deus, 
tendo companheiros na fé como irmãos e irmãs. É Deus quem determina 
quem são outros membros da família, não nós. João diz OS que "Todo 
aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus". É isso. 
      Podemos ter desacordos com nossos irmãos e irmãs em relação a 
muitos assuntos de fé: batismo, falar em línguas, o fim dos tempos e muitas 
outras crenças. Mas somos unidos como uma família por meio de um único 
e crucial ponto – quem Jesus é. 
       Para todos os outros assuntos que trazem desentendimentos, João 
chama-nos para um padrão superior: o amor. Somos simplesmente 
chamados para aceitá-los e amá-los – mesmo que discordemos deles. 



      Certamente há crentes dos quais você discorda totalmente. Mas você 
ama-os? Como você trata seus parentes na fé? 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Lembre-se das vezes em que Deus ajudou você, e louve-o por sua provisão 

Leia Salmos 124.1-8 

Leia Provérbios 29. 5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


