
DIA 356 

Leia Zacarias 2.1-3.10 

 

ESTUDO DE HOJE: Zacarias 2.10-13 

 
           A promessa do Senhor de viver entre o Seu povo é um tema 
constante nas Escrituras (Lv 26.11,12; Nm 14.14). No inicio, Deus andou no 
jardim do Éden com Adão e Eva (Gn 3.8). E no final dos tempos, o Senhor 
novamente fará morada no meio do Seu povo (Ap 21.3).  
          Aqui em Zacarias, Deus lembra Seu povo de Sua generosa promessa. 
No entanto, Seu povo não seria apenas o povo judeu, pois incluiria também 
muitas nações. 
         Crentes de todo o mundo são os beneficiados dessa generosidade. 
Não somos todos do povo judeu, mas somos de muitas nações. Não 
teremos a presença plena de Deus conosco até o final dos tempos, mas 
Jesus prometeu estar conosco para sempre por intermédio do Espírito, que 
é a nossa garantia de tudo que Deus prometeu para nós (Mt 28.20; Jo 14.16-
18; 2 Co 5.5,8; Ef 1.13.14).  
       O Senhor iniciou tudo isso. Ele "despertou" por nós. Ele fez isso quando 
veio como Emanuel. Deus deseja estar no nosso meio, ter um 
relacionamento conosco. Quando vivemos por Seu Espírito, entramos 
nesse relacionamento. 
 

Leia: Apocalipse 13.1-18 
 

 ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 13.10 

 
        A passagem de Apocalipse 13 apresenta dois cúmplices de Satanás a 
besta saída do mar e a besta salda da terra. Juntos, eles formam uma 
trindade maligna que se opõe a Santa Trindade, composta por Deus Pai, 
Filho e Espírito Santo Assim como Satanás, o dragão, está em oposição a 
Deus, a besta do mar está contra Cristo como Rei, e a besta da terra tenta 
impedir a in fluência do Espírito Santo no coração das pessoas. 
      Para a besta do mar, Satanás dá poderes políticos. Para a besta da terra, 
ele dá o poder de fazer milagres. Mas ambas as bestas trabalham juntas 
para obter controle político, religioso e econômico de todo o mundo. 
       A besta do mar irá conquistar o povo de Deus e reinar sobre ele, mas 
não será capaz de feri-lo espiritualmente. Ela irá estabelecer uma 
dominação mundial e exigirá que todos adorem-na. E muitos irão adorá-la 
– exceto os verdadeiros crentes. Como resultado, o povo de Deus 
enfrentará opressão, sofrimento e morte. 



 
       Essas épocas de grande perseguição darão uma grande oportunidade 
aos crentes de exercerem uma paciente resistência e fidelidade, e é assim 
que Deus chama-nos para vivermos agora mesmo (Rm 1.17). 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus um coração aberto às correção dos justos. 

Leia Salmos 141.1-10 

Leia Provérbios 30.18-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


