
DIA 343 

Leia Joel 1.1-3.21 

 

ESTUDO DE HOJE: Joel 1.15 
 

            O “dia do SENHOR" é uma frase comum no Antigo Testamento e no 
livro de Joel (veja Jl 2.1,11,31; 3.14). O dia do Senhor tem dois aspectos: 
julgamento e alegria. No dia do Senhor, a santidade de Deus irá trazer 
juízo sobre o pecado, mas o Seu perdão trará alegria para os crentes fiéis. 
Deus irá abençoar os cristãos não só lhes dando tudo de que precisam, 
mas também destruindo todo o mal e acabando com a dor e o sofrimento 
que este causa. 
         O julgamento e a misericórdia de Deus andam de mãos dadas. Se o 
povo se arrependesse, o Senhor os salvaria do julgamento (JL 2.12,13). Joel 
estava tentando convencer o povo a acordar (Jl 1.5), a livrar-se da 
complacência e a perceber o perigo de vi ver longe de Deus. Os que 
vivem com o Pai agora irão se alegrar quando Ele vir, da mesma forma 
que os que hoje vivem longe dele ficarão aterrorizados com Sua chegada. 
         A intenção de Deus não é destruir, mas curar e salvar. Portanto, 
devemos arrepender-nos e buscá-lo, ou então, certamente pereceremos 
com os que não se arrependeram. A mensagem de Joel para nós é que 
ainda há tempo. Qualquer um que clamar pelo nome de Deus será salvo 
(JL 2.12-14,32). 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

POR QUE JESUS É CHAMADO DE "FILHO DO HOMEM'? 
 
        Tanto o termo hebraico quanto o aramaico para "filho do homem" 
significam "ser humano". A passagem de Daniel 7.13,14 descreve "um como 
o filho do homem", o que significa que Ele parecia um homem, mas 
também parecia ser mais do que meramente humano. Sua identidade 
exata não é especificada no livro de Daniel, mas Seu papel é claro: o 
Altíssimo designou-lhe para governar um Reino eterno e universal, que 
será sobre todas as outras nações. Ele também representa Seu próprio 
povo, o povo santo do Altíssimo, e eles irão compartilhar o Reino desse 
Filho do Homem (Dn 7.22). D 
      A cena que cerca esse Filho do Homem indica Suas características 
divinas. Ele vem "nas nuvens do céu", o que indica sua origem celestial (SI 
68.4; Dn 7.13). Essa chegada ecoa a forma como o Senhor Deus cobriu a si 
mesmo com uma nuvem no livro de Êxodo (Ex 13.21,22;19.9). Esse Filho do 



Homem recebe Seu reino com humildade e santidade, mas sem tornar-se 
arrogante pós isso. Seu caráter se opõe ao do personagem "ponta 
pequena" (Dn 7.8). Jesus identifica-se com esse Filho do Homem (Mt 26.24; 
Jo 12.34). Da mesma forma, a passagem bíblica de Apocalipse 1.7 liga essa 
figura a Jesus Cristo, aquele que foi transpassado por nossos pecados. 
      Deus Pai deu a Jesus toda a autoridade e poder para governar sobre 
todas as coisas e para ganhar as pessoas de todas as nações e reinos do 
mundo (Dn 7:14; Mt 28.18-20). Dessa forma, sendo o Filho do Homem, Jesus 
cumpriu o propósito de Deus a Abraão: abençoar todas as nações (Gn 12.1-
3). 
 

Leia Apocalipse 1.1-20 

 

ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 1.12-16 

 
            A maior parte das pessoas pensa que o livro de Apocalipse é sobre o 
futuro, mas na verdade é sobre Jesus. Este livro revela a identidade plena 
de Cristo e o plano de Deus para o fim do mundo, e é também centrado em 
Jesus Cristo, Sua segunda vinda, Sua vi tória contra o mal e no 
estabelecimento do Seu Reino. 
         O "Filho do Homem" é Jesus. O título "Filho do Homem" tem várias 
ocorrências no Novo Testamento em referência a Jesus como o Messias. 
Aqui, os cabelos brancos de Jesus indicam Sua sabedoria e Sua natureza 
divina (veja também Dn 7.9). Seus olhos brilhantes simbolizam o 
julgamento de todo mal. O cinto de ouro em Seu peito revela-o como 
Sumo Sacerdote, que vai à presença de Deus para obter pecados daqueles 
que creram nele, o perdão dos pecados daqueles que creram nele. 
       Apocalipse irá desafiar a sua imagem mental de Jesus Cristo. Enquanto 
lê e estuda este livro, reavalie sua forma de pensar sobre Ele. Não foque 
tanto no calendário dos eventos ou nos detalhes das metáforas de João 
para que não deixe de perceber a mensagem principal Jesus Cristo infinito 
amor, poder e justiça do Senhor Jesus Cristo. 

 

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. 


