
DIA 342 

Leia Oseias 10.1-14.9 

 

ESTUDO DE HOJE: Oseias 12.6 

 
           Os dois princípios pelos quais Oseias chamou sua nação para adotar 
como estilo de vida - beneficência [ou amor] e justiça (ou juízo) - são as 
bases do caráter de Deus. Eles são essenciais para Seus seguidores, mas 
não são fáceis de equilibrar. Assim, algumas pessoas praticam o amor ao 
ponto de justificar más ações, enquanto outras praticam justiça ao ponto 
de esquecerem-se do amor. 
         Amor sem justiça deixa as pessoas no pecado, por que não há um 
superior como objetivo. E justiça sem amor afasta as pessoas de Deus, 
porque não vem do coração. Se esquecermos do amor de Deus, 
acabaremos acreditando que nossos pecados deixam nos desamparados. 
Mas se também esquecermos Sua justiça contra nossos pecados, 
cometeremos o erro de achar que Ele continuará concordando conosco 
independente de como agimos. 
        "O perdão" é a chave (Os 14.1.2). Quando Deus perdoa-nos, Ele julga o 
pecado, mas mostra misericórdia ao pecador. 
    A Igreja de hoje, assim como a nação de Oseias, deve viver em amor e 
justiça. Esses dois valores não estão em conflito. Mantemos cada um deles 
sendo uma comunidade de perdão, e a Igreja deve praticar o amor e a 
justiça no contexto do perdão. Dessa forma, o mundo será de ver Cristo. 
 

Leia: Judas 1.1-25 

 

 ESTUDO DE HOJE: Judas 1.17-21 

 
        A carta de Judas enfatiza a "apostasia"– quando pessoas desviam-se da 
verdade de Deus e aceitam falsos ensinos. Ele alerta contra falsos mestres 
que provavelmente eram gnósticos. Eles alegavam possuir conhecimentos 
secretos que lhes davam autoridade. Seu “conhecimento oculto" sobre 
Deus era esotérico - místico e além da compreensão humana. Usando seu 
conhecimento secreto, eles opunham-se a duas verdades básicas do 
cristianismo - de que Cristo teve um corpo humano e que a fé cristã exige 
uma vida justa. Eles estavam enfraquecendo os crentes. Judas, por isso, 
escreveu para combater esses falsos ensinos e fortalecer Igreja. 
       Após alertar o povo com exemplos claros da história de Israel. Judas 
listou algumas formas impor tintas para ajudar a Igreja a fortalecer-se. 



Primeiro, lembrar o que os apóstolos disseram. Segundo, edificar os outros 
crentes. Terceiro, orar. Por fim, confiar na misericórdia de Jesus. 
      Se você está experimentando incertezas na fé, ajuda parar e ler as 
Escrituras. Mas também ajuda passar um tempo com outros crentes, 
encorajando os e sendo encorajado. Eles podem ajudar você a lembrar o 
que é mais importante e a retomar seu foco. Trata-se de âncoras para a sua 
fé. É fácil ficar distraído e desorientado com dúvidas secretas e perguntas 
esotéricas. No entanto, quando isso acontecer, apoie-se na Bíblia, na 
oração, em outros crentes e na esperança pela misericórdia de Deus. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Comprometa seus projetos a Deus. Peça-lhe que esteja presente neles. 

Leia Salmos 127.1-5 

Leia Provérbios 29.15-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


