
DIA 347 

Leia Obadias 1.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: Obadias 1.15 

 
           Os edomitas e os judeus descendiam de dois irmãos - Esaú e Jacó (Gn 
25.19-26). Mas assim como esses dois irmãos estavam em constante 
disputa, Israel e Edom também estavam Em vez de ajudar Israel Jerusalém 
posteriormente, alegrando-se ha desgraça de Israel. Edom permitiu que ele 
fosse destruído e até saqueou, Jerusalém posteriormente, alegrando-se na 
desgraça de Israel. 
        Os edomitas também ficaram felizes em ver Judá em apuros. O ódio os 
fez desejar que a nação fosse destruída. Assim, Deus pronunciou 
julgamento sobre por suas ações maliciosas e insensíveis contra Seu povo. 
Diferente de outras nações. Deus não prometeu ter misericórdia de Edom.  
         Todavia, Deus não julgou Edom para vingar-se, mas para trazer justiça. 
Ele também estava cumprindo uma promessa que fizera a Abraão havia 
mais de mil anos: "amaldiçoarei os que te amaldiçoarem" (Gn 12.3). Deus 
não havia se esquecido. Era como se Ele tivesse feito a promessa ontem (SI 
90.4; 2 Pe 3.8,9). 
          Deus irá lutar por nós quando vivermos com Ele Nenhuma das Suas 
promessas será quebrada, porque Ele permanece fiel a elas, mesmo 
quando nós não somos (2Tm 2.13). A fidelidade de Deus nunca acaba Que o 
comprometimento de Deus impulsione uma fidelidade mais profunda 
mesmo em para que você possa testemunhar de Deus quando se 
realizarem. 

Leia: Apocalipse 4.1-11 

 

 ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 4.5-7 

 
        Tudo no capítulo 4 de Apocalipse tem a intenção de fazer-nos prestar 
atenção em Deus. Vemos o interior da sala do trono do céu. O Senhor está 
no trono orquestrando todos os eventos que João irá registrar. Os 
relâmpagos e os trovões refletem o poder e a majestade de Deus e 
lembram-nos do monte Sinai, quando o Altíssimo deu a Sua lei ao povo (Êx 
19.16; SI 77.18). O “mar de vidro" enfatiza a magnificência e a santidade 
divinas. As quatro criaturas simbolizam alguns dos atributos de Deus 
majestade e poder (leão), fidelidade (bezerro), inteligência (homem) e 
soberania (águia). 
           O versículo 11 é o que melhor resume o capítulo: todas as criaturas do 
céu e da terra irão adorar e honrar a Deus, porque Ele é o criador e o 



sustenta- dor de tudo. O mundo não está girando fora de controle. O Deus 
da criação irá cumprir os Seus planos. João mostra-nos o céu primeiro para 
que não fiquemos assustados pelas visões da terra que viriam a seguir.  
           Podemos confiar que, em meio à confusão do nosso mundo, Deus 
permanece inabalável. Quando voltamos nossa atenção para Ele, o caos à 
nossa volta não nos amedrontará - não porque estamos apáticos ou 
indiferentes, mas porque nossas decisões estão centradas em Deus. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Agradeça ao Senhor por preparar um lugar para si entre seu povo. Peça-lhe 

que continue preparando você. 

Leia Salmos 132.1-18 

Leia Provérbios 29.24,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


