
DIA 345 

Leia Amós 4.1-6.14 

 

ESTUDO DE HOJE: AMÓS 5.10-12 
 

            Amós nivelou seus ataques aos que viviam em complacência e 
luxos, tanto em Israel como em Judá (Am 6.1). Grande riqueza e um estilo 
de vida confortável podem fazer as pessoas considerarem estar seguras, 
mas Deus não fica satisfeito se nos isolarmos das necessidades do 
próximo. Não há lugar em Seu Reino para egoísmo ou indiferença. 
         Apresentamos inúmeras desculpas para não ajudar os pobres e os 
necessitados. Podemos argumentar que a pobreza é culpa deles mesmos 
e que ele não merecem ajuda. Podemos acreditar que o chamado de 
Deus para servir aos pobres aplica-se a uma época diferente. Podemos 
não conhecer nenhum necessitado ou podemos estar evitando uma 
desgraça futura. Podemos ainda acreditar que qualquer dinheiro doado 
será desperdiçado ou roubado, de modo que o pobre nunca o verá, ou 
que nossa pequena doação não fará diferença alguma.  
        Deus derruba nossas desculpas com o simples comando de servir aos 
necessitados. Nossa responsabilidade não é garantir que nosso dinheiro 
será usado sabiamente, mas, sim, seguir a orientação do Espírito Santo e 
doar quando Ele propor  nos a fazer isto. Isso pode até significar desafiar 
nosso sistema legal e nossas estruturas sociais. Portanto, nossa 
responsabilida de é ser fiel em obediência. Deus fará com que a nossa 
generosidade de frutos. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

PODE O NOME DE UM CRISTÃO SER APAGADO DO LIVRO DA VIDA? 
 
         A ideia do nome de alguém ser apagado do Livro da Vida pode 
levantar questões de segurança para alguns cristãos (Ap 3.5). Embora o 
Novo Testamento seja cheio de palavras de garantias, há também 
advertências  severas (Jo 10.27-30; Hb 6.4-8;Ap 2.5; 3.10,11; 13.10). Geralmente, 
não gostamos e evitamos tais alertas, pois eles ameaçam nosso senso de 
segurança. No entanto, essa preocupação é exatamente a razão por que os 
escritores do Novo Testamento emitiram seus alertas que salientam a 
importância da obediência, da fidelidade e da perseverança. 
       O convite à obediência não era novo. Deus repetidamente chamou o 
povo de Israel à fidelidade (| Sm 12.24,25; 28.16-19; I Rs 9.4-9). Todas as 
promessas e profecias de Deus são condicionadas à fidelidade e à 
obediência (ver especialmente Jr 18.7-10). Paulo percebeu que a 



desobediência de Israel havia levado à inclusão dos gentios no povo de 
Deus. No entanto, o apóstolo advertiu claramente os cristãos gentios a não 
se tornarem superconfiantes (Rm 11.13-32).A promessa de Deus é imutável, 
mas a desobediência humana traz julgamento. A humilde obediência e a 
dependência do Senhor são as bases para a verdadeira segurança. 
         Quando o Novo Testamento foi escrito, ser cristão era perigoso e 
colocava a vida em risco. O livro do Apocalipse promete esperança segura 
para os cristãos, apesar da ameaça de morte, mas essa esperança 
encontra-se claramente no contexto dos alertas acerca do juízo (Ap 21.8,27; 
22.15).O chamado à fidelidade e à obediência é um grande tema no livro de 
Apocalipse (Ap 2.5, 10,11,26-29; 13.9,10; 18.4 20.12:22.7.11.12). O Novo 
Testamento afirma com clareza que, com a ajuda de Deus, os cristãos fiéis 
irão perseverar até o fim (Hb 13.6; Tg 1.25; Ap 3.10). 
 

Leia Apocalipse 2.18-3.6 

 

ESTUDO DE HOJE: Apocalipse: 3.1,2 

 
          Apesar da reputação de ser ativa, a igreja em Sardes estava morta pelo 
pecado. O problema não era heresia, mas morte espiritual. Jesus não tinha 
palavras de elogio para essa igreja, que parecia tão boa externamente, mas 
corrompida em extremo internamente. 
          A igreja em Sardes foi impulsionada a voltar ao que acreditou e ouviu 
pela primeira vez - as bases da fé. Não importa o quanto aprendamos, 
nunca devemos abandonar as verdades básicas. E a verdade que 
compreenderemos com o tempo nunca irá contradizer o ensinamento 
bíblico primário de Deus.  
          Também é dito que a igreja deveria acordar. Sua riqueza e conforto 
ninaram-na até dormir. Sua autossatisfação a levou a morrer 
espiritualmente. Ela não só se distanciou dos ensinos dos apóstolos, como 
também não dava mais frutos da fé: não prestava mais um serviço sincero 
ao próximo e já não tinha unidade ou amor. 
            Uma igreja pode ter uma reputação por sua espiritualidade, mas 
deve ser – pelas formas como serve ao próximo. Não se deixe enganar pela 
boa reputação de uma igreja. Procure pelos frutos do espirito e pela forma 
pela qual ela está servindo no mundo. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Reflita em como Deus perdoou você. Alegre-se em como Seu perdão trazer esperança. 

Leia Salmos 130.1-8 

Leia Provérbios 29. 21,22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


