
DIA 344 

Leia Amós 1.1-3.15 

 

ESTUDO DE HOJE: AMÓS 2.4-6 
 

            Deus duramente puniu outras nações por suas ações más e 
atrocidades. Mas Ele também prometeu julgar tanto Israel quanto Judá, 
porque eles ignoravam a Lei que o Senhor lhes havia revelado. As outras 
nações eram ignorantes, mas Judá e Israel, o povo de Deus, sabia o que 
Ele queria. 
          Deus condenou Israel por cinco pecados específicos: vender os 
pobres como escravos (ver Dt 15.7-11; Am 8.6), explorar o pobre (veja Ex 
23.6; Dt 16.19 ), participar de pecados sexuais perversos (veja Lv 20.11,12), 
cobrar taxas ilegais em empréstimos (veja Ex 22.26,27; Dt 24.6,12,13) e 
adorar falsos deuses (veja Ex 20.3-5). 
          O povo de Israel não sabia mais como fazer o que era certo. Quanto 
mais pecavam, mais difícil era lembrar o que Deus queria. 
          O mesmo aplica-se a nós. Se conhecermos a Palavra de Deus e 
recusamo-nos a obedecê-la, como Israel nossa culpa é maior do que a 
daqueles que são ignorantes. Quanto mais esperarmos para lidar com o 
pecado, mais apegado a nós ele se tornará. Se pecarmos por tempo 
demais, podemos esquecer o que significa fazer o correto (Am 3.10). 
          Tire um tempo para lembrar-se do que é correto, para que Deus não 
precise fazer isto. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

SERÁ QUE DEUS IGNORA OS PECADOS DAQUELES QUE ELE AMA? 
 
         Uma heresia predominante entre os povos de Judá e de Israel era a de 
que Deus poderia ignorar sua iniquidade e até os vingaria por causa de Sua 
aliança com eles (Jr 7.4:Am 3.1,2:9.10). Eles desenvolveram uma falsa 
teologia acerca do Dia do Senhor - pensaram que a intervenção de Deus na 
história significava libertação para eles e destruição para seus inimigos. 
Amós, assim, confrontou veementemente essa falsa noção de privilégio 
(Am 5.18-20;9.7). O Dia do Senhor não absolveria o pecado de Israel. Pelo 
contrário, Deus iria usá-lo para punir Seu povo. 
       A posição privilegiada de Israel em comparação às outras nações 
tornou a nação ainda mais responsável em obedecer a Deus, e não menos, 
Israel seria punido por todos os seus pecados (Am 32) O Novo Testamento 
também desenvolve o tema acerca da maior responsabilidade do povo de 
Deus a quem muito for dado, muito lhe será cobrado (Lc 12.48;Tg 3.1). 



 

Leia Apocalipse 2.1-17 

 

ESTUDO DE HOJE: Apocalipse: 2.1-4 

 
          Cristo elogiou a igreja de Éfeso por trabalhar arduamente, suportar 
com paciência, não tolerar pessoas más, examinar de modo crítico as 
afirmações de falsos apóstolos e sofrer sem desistir. 
         Toda igreja deveria ter essas características. Mas esses bons esforços 
devem nascer do nosso amor por Jesus Cristo. O Mestre e João enfatizaram 
o amor ao próximo como uma prova autêntica das boas-novas ( Jo 13.34; 1 
Jo 3.18,19). Paulo já havia elogiado a igreja de Éfeso por seu amor a Deus e 
ao próximo (Ef 1.15), mas muitos dos fundadores da igreja morreram, e 
muitos crentes da segunda geração perderam o zelo por Deus. Assim Éfeso 
tornou-se uma igreja ocupada - os membros trabalhavam muito para 
edificar a igreja e a comunidade - mas estavam agindo pelos motivos 
errados. 
          Na batalha para manter a sã doutrina e a pureza moral e doutrinária, é 
possível perder o espírito caridoso. O conflito prolongado pode enfraquecer 
ou destruir nossa paciência e afeição. Ao defender a fé, a luta pela verdade 
deve ser equilibrada pelo perdão com amor. O trabalho para Deus deve ser 
motivado pelo amor a Deus, ou não irá durar. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore para que Deus derrote aqueles que o oprimem Seu povo. 

Leia Salmos 129.1-8 

Leia Provérbios 29. 19,20 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


