
DIA 354 

Leia Ageu 1.1-2.23 

 

ESTUDO DE HOJE: Ageu 1.3-9 

 
           Deus perguntou ao Seu povo como ele era capaz de viver em luxo 
quando a casa do Senhor estava em ruinas. O templo era o ponto principal 
do relaciona mento de Judá com o Senhor, mas ainda era um monte de 
entulho. Mas, em vez de reconstruir o templo de Deus, o povo colocou sua 
energia em embelezar suas próprias casas. Entretanto, quanto mais o povo 
trabalha para si mesmo, menos tinha, porque ignorava a vida espiritual. 
         Judá confundiu suas prioridades. Pelo fato do povo não ter dado o 
primeiro lugar a Deus em sua vida, a obra que realizava não dava frutos 
nem era produtiva, e suas posses materiais não satisfaziam. A bênção de 
Deus foi tirada porque ele não colocava mais o Senhor em primeiro lugar. 
Moisés profetizou que esse seria o resultado se o povo negligenciasse Deus 
(Dt 28.38-45).  
        O mesmo acontece conosco. Assim como Judá, colocamos nossas 
esperanças em empregos, casas, relacionamentos e "hobbies", em vez de 
em Deus. O problema é que nenhuma dessas coisas pode satisfazer, pois 
na escassez ou na abundância, sempre queremos mais. 
      Deus quer que coloquemos nossas esperanças nele; e quando agimos 
assim, ficamos satisfeitos (Mt 6.33). Todas as outras coisas serão bênçãos 
periféricas. Deus será a nossa bênção. 

Leia: Apocalipse 11.1.19 
 

 ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 11.1-3 

 
         Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que tanto a imagem do templo 
como a das duas testemunhas simboliza a Igreja. Alguns deles também 
veem uma dimensão literal futura na imagem de João. E outros a 
consideram inteiramente literal, como algo que já tivesse ocorrido na 
história ou que ainda estivesse por vir. 
         Se essas imagens de fato representem a Igreja de alguma forma, 
podemos beneficiar-nos olhando para elas. As instruções para medir o 
templo ecoam a experiência de Ezequiel (Ez 40.3-14). Para este profeta, a 
mensagem era que Deus sabia exatamente quem pertencia a Ele e, por 
isso, protegia-o, Para os crentes do presente, isso também é verdade. Deus 
sabe parte de Sua Igreja e cuida desta pessoa.  
 



       Por outro lado, a imagem das duas testemunhas lembra-nos de que a 
Igreja irá enfrentar uma terrível resistência e perseguição. No mundo atual, 
vemos crentes perdendo a liberdade e a vida por causa da fé. Embora Deus 
conheça e cuide do Seu povo, este certamente enfrentará grandes 
sofrimentos. O cuidado de Deus não elimina tal possibilidade. Isso é 
verdade, até mesmo se essas testemunhas forem literalmente duas 
pessoas. 
         Essas duas imagens complementam-se, dando-nos um panorama da 
soberania e do amor de Deus em meio às nossas provações. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Abra seu coração para a inspeção de Deus. Alegre-se no fato de Deus 

envolver-se em sua vida. 

Leia Salmos 139.1-24 

Leia Provérbios 30:15,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


