
DIA 346 

Leia Amós 7.1-9.15 

 

 ESTUDO DE HOJE: AMÓS 9. 1,8,9 
 

            Os judeus da época de Amós perderam de vista o cuidado e o amor 
de Deus por eles. Os ricos estavam despreocupados e confortáveis, 
recusando-se a ajudar os necessitados (Am 8.4-6). Eles observavam os 
rituais religiosos com esperança de agradar Deus, mas não amavam o 
Senhor verdadeiramente. Amós anunciou os avisos de destruição de Deus 
por causa de seus caminhos maus. 
          O julgamento começaria no altar, o centro da vida da nação, o lugar 
de onde o povo esperava proteção e bênção. Esse julgamento atingiria as 
12 tribos. Deus destruiria sua base de segurança para trazê-los para si. 
         Quando Deus atende as nossas necessidades, podemos facilmente 
nos voltar para as coisas que Ele dá-nos e esquecermo-nos dele. Ficamos 
ingratos a Deus, e nosso estilo de vida religioso torna-se um hábito ou 
uma obrigação. Mas o amor deve ser nossa motivação para servir ao 
próximo e adorar Deus. 
        Às vezes, o Senhor atinge o centro de nossa segurança para 
distanciar-nos de nossas atitudes altivas. Isso chama a nossa atenção, 
porque percebemos clara mente que confiamos nas bênçãos de Deus, e 
não nele.  
         Recorde-se de como Deus já cuidou de você. Cultive gratidão a Ele. E 
deixe que o amor guie seu serviço e adoração. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

QUAIS ERAM AS SETE CARTAS ÀS SETE IGREJAS? 
 
           Em todas as cartas às sete igrejas da Ásia, João usa um único padrão 
literário (Ap 2-3). Cada carta começa com uma dedicação ao “anjo da igreja" 
de uma determinada cidade, seguido de um aspecto da aparência de 
Cristo tomado a partir da visão do Filho do Homem (Ap 1.12-16). Cristo 
declara que conhece cada igreja e descreve o estado da igreja naquela 
cidade. Então, Ele dá conselhos ou julgamentos à igreja, juntamente com a 
promessa de recompensa pela obediência. Em todas as situações, Cristo 
enfatiza a necessidade de total atenção à mensagem do Espírito às igrejas. 
          É normal os intérpretes separarem as sete cartas em sete mensagens 
distintas e torná-las uma tipificação de sete tipos de pessoas ou de sete 
períodos diferentes de tempo. Contudo, as sete cartas, na verdade, formam 
uma única mensagem para a Igreja em todos os tempos e lugares, levando 



em consideração todas as suas manchas e rugas. Em outras palavras, 
qualquer grupo de cristãos pode ter relação com uma dessas igrejas, e toda 
comunidade tem pessoas como os cristãos dessas igrejas. Cristo convida 
todas as comunidades cristãs a examinarem-se à luz dessas mensagens. 
 

Leia Apocalipse 3.7-22 

 

ESTUDO DE HOJE: Apocalipse: 3.10 

 
          Alguns acreditam que a promessa de Jesus de que "te guardarei da 
hora da tentação" significa que haverá um tempo futuro de grande 
tribulação, mas os verdadeiros cristãos serão poupados dele. Outros 
interpretam esse trecho crendo que a Igreja irá passar pelo tempo de 
tribulação, mas Deus irá mantê-la firme em meio a esse período. Outros 
acreditam que isso se refere a épocas de grande aflição em geral – ou seja, 
o sofrimento da Igreja ao longo da história. 
      O versículo não indica quando ou por quanto tempo os cristãos 
enfrentarão a "hora da tentação" No entanto, ele afirma que Jesus irá 
proteger e cuidar daqueles que perseverarem. Desse modo, podemos 
confiar verdadeiramente que Ele não está distante das provações que 
passamos, mas está envolvido em todas elas (Jo 16.33). 
       Hoje, crentes de todo o mundo sofrem e morrem nas mãos dos 
inimigos de Deus. Para esses cristãos, acreditar em Jesus exige uma 
grande fé acreditar que Ele está cumprindo o que prometeu. Para eles, o 
debate sobre quando ocorrerá a "hora da tentação" é irrelevante, pois estão 
enfrentando uma grande persegui cão hoje. Como eles, devemos centrar 
nosso coração na fidelidade e na obediência para o presente, e confiar em 
Deus para o futuro. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ajoelhe-se diante de Deus em humildade e em silencio, aquiete sua alma.  

Leia Salmos 131.1-3 

Leia Provérbios 29. 23 

 

 

 

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. 


