
DIA 353 

Leia Sofonias 1.1-3.20 

 

ESTUDO DE HOJE: Sofonias  1.4-6 

 
           Além de adorar o Senhor, o povo de Deus também estava adorando 
muitos outros deuses. Eles acrescentaram o "melhor" da adoração pagã à 
adoração a Deus. Um desses deuses era Moloque, o deus nacional dos 
amonitas. A adoração a Moloque incluía sacrifício de crianças, um pecado 
abominável. Desde os tempos de Moisés, os israelitas foram alerta- OS dos 
quanto à adoração a Moloque, mas recusaram-se a escutar e a obedecer 
(Lv 18.21; 20.5). Portanto, O povo estava cometendo graves pecados, e por 
causa destes, Deus destruiria os israelitas. 
        O comando de Deus é que apenas Ele seja adora E do (Ex 20.1-5). 
Devemos ter cuidado para não termos o Senhor para não ter apenas como 
mais um deus entre muitos outros. Não é que o Senhor deva ser nosso 
Deus principal, Ele deve ser nosso único Deus. 
         Você está tentando adorar Deus enquanto tem outros deuses extras? 
Suas perseguições ou confortos podem ser secundários, mas ainda são 
coisas que você adora? Peça sabedoria a Deus para compreender seu 
próprio coração. Peça-lhe ajuda para saber a diferença entre uma de e um 
deus. Confie na Sua graça, tanto quando como quando esforçar-se para 
adorar somente Ele. 

Leia: Apocalipse 10.1-11 

 

 ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 10.4 

 
         Ao longo da história, as pessoas querem saber que acontecerá no 
futuro e Deus revela parte dele em Apocalipse. Mas João foi impedido de 
revelar certas partes da visão.  
        De forma parecida, um anjo também disse ao profeta Daniel que 
algumas visões dadas a ele não poderiam ser reveladas ainda para todos 
(Dn 12.9). Em outra ocasião, Jesus disse aos Seus discípulos que o "Dia e 
hora, ninguém sabe" (Mc 13.32,33).  
        Por Deus não deixa tudo claro para nós agora? Pode ser porque Ele 
não quer que saibamos todos os detalhes. Se soubéssemos de tudo, que 
motivos haveria para depositarmos nossa fé em Deus e seguirmos a 
orientação do Seu Espirito? Por não sabermos tudo de antemão, devemos 
praticar a fé e a fidelidade - e isso soa como algo que o Senhor desejaria de 
nós. 
 



     No entanto, Deus revelou tudo que precisamos saber para viver para Ele 
prepararmo-nos para o agora. Em nosso desejo fim, devemos passar mais 
tempo pensando em como viver fielmente no presente pai Deus. Talvez 
isso seja parte do livro Apocalipse tinha a intenção de fazer. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Entre na presença do Senhor pelo seu Espirito. Confie sua vida à Sua 

proteção e seu futuro ao Seu amor fiel. 

Leia Salmos 138.1-8 

Leia Provérbios 30:11-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


