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ESTUDO DE HOJE: OSEIAS 5.4 
 

            O pecado verdadeiramente nos afasta de Deus.  Ações pecaminosas 
podem tornar-se hábitos difíceis de abandonar ou colocar-nos em 
situações das quais são difíceis de escapar. Atitudes pecaminosas podem 
endurecer nosso coração com ira, culpa vergonha ou medo e impedir-nos 
de amar o Senhor. Além disso, essas ações e atitudes podem criar 
fortalezas em nós e impedir-nos de buscar Deus. 
     O pecado persistente endurece o coração das pessoas, tornando difícil 
o arrependimento. Escolher deliberadamente desobedecer a Deus pode 
piorar as consequências. Cada pecado torna o próximo um pouco mais 
fácil. 
      Desse modo, em vez disso, procure formas pelas quais você pode 
cultivar atitudes de graça, amor, e perdão pelos outros. Há maneiras de 
você servir ao próximo regularmente em amor? Cultivar novos hábitos de 
sentimento e ação irá torná-lo sensível à lide rança de Deus para que você 
possa, então, segui-lo. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE SIGNIFICA CONHECER DEUS? 
 
       Mais do que qualquer outro profeta, Oseias enfatiza a importância de 
conhecer Deus, Israel acaba ria sendo destruída por não conhecê-lo (Os 
4.1,6). 
     Para nós, conhecer significa ter informações, saber fatos e conceitos. No 
entanto, nos tempos bíblicos, o conhecimento estava centrado nos 
relacionamentos pessoais. Assim, conhecer alguém é ter um intimo 
relacionamento com essa pessoa, e conhecer Deus envolve muito mais do 
que simplesmente saber fatos e informações sobre Ele. É também muito 
mais que saber discorrer sobre a natureza e o caráter dele, por mais 
importantes que eles sejam. 
      Conhecer Deus significa ter um relacionamento intimo com Ele; é 
identificar-se com Ele e aprender a ver tudo como o Senhor vê. Conhecer 
Deus transforma nossos pensamentos, ações, prioridades, valores, e nossos 
relacionamentos com outros seres humanos. É muito mais importante do 
que seguir ritos religiosos, fazer sacrifícios, holocaustos ou qualquer outra 
atividade religiosa (Jr 9.23,24; 31.34). 



 

Leia 2 João 4.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: 2 JOÃO 1.5-7 

 
            Essa afirmação de que os cristãos devem amar uns aos outros é um 
tema recorrente no Novo Testamento. No entanto, amar o próximo é um 
mandamento antigo, pois é falado pela primeira vez no terceiro livro de 
Moisés (Lv 19.18). 
        João acreditava que o amor era a evidência de os crentes estavam 
vivendo em verdade. Significava acreditar que Jesus era verdadeiramente 
Deus e verdadeiramente humano e que, por intermédio dele, os fiéis têm 
um relacionamento com o Pai e com o Filho. Além disso, como podemos 
fazer o que Deus mandou se não temos um relacionamento com Ele? 
Quando estamos obedecendo aos mandamentos do Senhor, estamos 
amando o próximo. Portanto, o amor é a evidência de que estamos vivendo 
em verdade.  
    Além disso, "escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele 
[Jesus]": o de amar o próximo (1 Jo 2.8). Quando seguimos Seu exemplo, 
começamos a amar o próximo também. 
     Podemos demonstrar amor de muitas maneiras: evitando preconceitos 
e discriminação, aceitando o próximo, ouvindo, ajudando, doando e 
servindo. 
     Pare e olhe o exemplo de Jesus. Deixe que Ele instrua você sobre como 
viver e como amar o próximo. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore pelas bênçãos de Deus sobre seu povo, para que se mantenha fiel e em sintonia 

com ele. 

Leia Salmos 125. 1-5 

Leia Provérbios 29. 9-11 

 

 

 

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. 


