
DIA 341 

Leia Oseias 6.1-9.17 

 

ESTUDO DE HOJE: OSEIAS 8.13 

 
           Disciplinas espirituais podem abrir uma porta para Deus trabalhar e 
podem nutrir um relacionamento com Ele. E por isso que o Senhor instituiu 
a circuncisão e o sistema de sacrifícios no Antigo Testamento, e o batismo e 
a ceia do Senhor no Novo Testamento. Mas disciplinas espirituais podem 
tornar-se rituais legalistas quando não as praticamos com o coração. Se o 
coração de alguém está longe de Deus, essas disciplinas tornam-se ações 
vazias de sentido. Disciplinas spirituais somente são úteis se forem 
motivadas pelo amor a Deus. 
       O Senhor não queria os rituais dos israelitas, mas, sim, o coração de 
cada um deles. Os sacrifícios do povo tornaram-se meros rituais, e Deus 
recusou-se a aceitá-los. 
       Hoje, temos disciplinas também: ir à igreja, ter momentos de silêncio, 
celebrar feriados cristãos e orar antes das refeições. Por serem repetidas 
com frequência, essas ações podem aprofundar as lições de Deus em nós. 
Mas rituais podem sofrer mau uso. No entanto, não devemos rejeitar as 
disciplinas da nossa adoração, mas devemos cuidar para lembrar por que 
as cumprimos. Por que você adora? Quando é a motivação por trás dos 
seus sacrifícios e ofertas? 

 

Leia: 3 João 1.1-15 

 

ESTUDO DE HOJE: 3 João 1.5-7 

 
        Nos primórdios da Igreja, profetas viajantes, evangelistas e professores 
eram ajudados ao longo do caminho por pessoas como Gaio, que os alojava 
e alimentava. Para João, a hospitalidade de Gaio de mostrava o seu amor. 
Gaio estava andando na verdade, conforme o mandamento do Pai (2 Jo 
1.4,6).  
       A hospitalidade é uma arte perdida em muitas igrejas hoje. Agiríamos 
bem convidando mais pessoas para fazer uma refeição L membros da 
nossa igreja, jovens, missionários viajantes, necessitados, visitantes! Essa é 
uma forma ativa e muito apreciada de mostrar seu amor. 
      Outra forma de servir ao próximo e amor apoiando os ministérios. É 
responsabilidade da igreja e dos cristãos apoiar os que são chamados por 
Deus para o ministério vocacional em tempo integral. Por isso, não 
descarte automaticamente a próxima carta de angariação de fundos para 



missões que você receber. Pode ser um convite de Deus para você tornar-
se sócio em um novo empreendimento evangelístico. 
    Os que trabalham para Cristo em casa são essenciais para o ministério 
dos que viajam e dos que precisam de apoio. Podemos apoiar missionários 
orando por eles е oferecendo dinheiro, hospitalidade e tempo para eles. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Alegre-se na maneira como Deus restaura aqueles que disciplina. 

Leia Salmos 126.1-6 

Leia Provérbios 29.12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


