
DIA 355 

Leia Zacarias 1.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: Zacarias 1.1 

 
           Zacarias profetizou durante o tempo de Esdras, depois que Deus 
libertou Seu povo do exílio na Babilônia. O objetivo do Senhor com a 
profecia de Zacarias era motivar Zorobabel e o povo a terminarem a 
construção do templo para que a adoração de Israel pudesse ser 
restabelecida (Ed 5.1,2), Por quê? Para que Israel pudesse ter um 
relacionamento justo com Deus novamente, e isso somente podia ser 
alcançado por meio do templo e seus sacrifícios. 
        A reconstrução foi interrompida por quase 10 anos: por isso, Zacarias 
incentivou o povo com suas profecias. Nessas primeiras visões, Deus 
lembrou Seu povo terra de que os libertou do exílio e trouxe-os de volta à 
que lhe prometeu. Ele estava até destruindo as nações que oprimiam Israel. 
         Não somos muito diferentes do povo que retornava do exílio. O Senhor 
libertou-nos da escravidão do pecado. Ele está restaurando nossa vida, mas 
precisamos participar ativamente devemos reconstruir o templo de Deus 
no nosso coração e na nossa vida. Fazemos isso ouvindo Sua palavra e 
obedecendo ao Espírito Santo. 
       Não pare no meio da reconstrução. Podemos atrasar-nos por anos. Mas 
Deus está ansioso para continuar Sua obra em você (Fp 1.6), Continue 
construindo espaço para Ele em sua vida. 
 

Leia: Apocalipse 12.1-17 
 

 ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 12.1-6 

 
         Muito mais aconteceu no nascimento, na morte e na ressurreição de 
Cristo do que as pessoas imaginam. Uma guerra entre as forças do bem e 
do mal estava encaminhada.  
       A mulher representa os fiéis de Deus, que aguardavam pelo Messias. A 
coroa de 12 estrelas representa as 12 tribos de Israel, a nação que deu à luz o 
Messias. 
      O grande dragão vermelho simboliza Satanás, e sua descrição 
representa seu poder e os reinos do mundo sobre os quais ele governa. O 
desejo de Herodes de matar o rei recém-nascido foi motivado por Satanás 
dragão vermelho (Mt 2.13-20). As estrelas lança das à terra geralmente são 
reconhecidas como os anjos que caíram com Satanás. 



         Com Sua ascensão "para Deus e para o seu trono", Cristo garantiu a 
vitória sobre Satanás. Então, o dragão voltou sua atenção à mulher - o povo 
de Deus - mas o Senhor preparou um lugar para cuidar dela e protegê-la: 
Mesmo assim, o dragão perseguiu -a junta- mente com seus filhos - todos 
os crentes. 
       Essa imagem acerca do nascimento de Cristo lembra-nos de que 
estamos vivendo em meio a uma grande batalha espiritual, com 
consequências reais que vemos diariamente (Ef 6.12). Isto nos lembra 
porque devemos estar "orando em todo tempo com toda oração e suplica 
no Espírito [...] por todos os santos" (Ef 6. 18). 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus proteção. Confie em Sua ajuda.  

Leia Salmos 140.1-13 

Leia Provérbios 30.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


