
DIA 357 

Leia Zacarias 4.1-5.11 

 

 ESTUDO DE HOJE: Zacarias 4.6-10 
 

            O Senhor encarregou Zorobabel de reconstruir o templo de Deus, 
mas, aparentemente, o rei perdeu o ânimo. Os inimigos do povo israelita 
opuseram-se ao seu trabalho, e, por fim, eles "os impediram à força de 
braço e com violência" (Ed 4.23). Assim, o templo permaneceu 
incompleto. 
        Mas Deus tinha uma mensagem para Zorobabel: "Não por força, nem 
por violência, mas pelo meu Espirito". O rei precisava ser reorientado. Ele 
e o povo ficaram tão focados na força e no poder demonstrado por seus 
inimigos, que perderam o Espírito de Deus de vista. 
        Muitas pessoas acreditam que para sobreviver nesse mundo, uma 
pessoa deve responder força com força, espetáculo com espetáculo. Mas 
Deus diz o contrário: é por Seu Espírito e por iniciativas modestas que a 
obra é realizada, "pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de 
Zorobabel". 
       Deus não está pedindo que você conquiste a grandeza ou mude o 
mundo, mas está chamando você para viver por Seu Espírito e dar passos 
pequenos objetivo do Senhor é que você continue construindo os 
fundamentos que Ele colocou em Cristo, para que você se torne, então, 
um templo adequado para o Espirito do Deus vivo (1 Co 6.19,20).  
 

Leia Apocalipse 14.1-20 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE SIGNIFICAM OS NÚMEROS NO LIVRO DE APOCALIPSE? 
 
         Os números usados no livro de Apocalipse, assim como em outros 
livros da Bíblia, têm inspirado muita especulação. Entender o simbolismo 
dos números no mundo antigo pode ajudar a respaldar nossa 
interpretação. Tal simbolismo, no entanto, não é rígido ou exato, e por isso, 
deve haver muito cuidado com esses números, para não tentar fazer 
quaisquer previsões acerca do futuro. 
        O número um pode referir-se à unicidade de Deus (Dt 6.4; GI 3.20; Tg 
2.19). Dois é o número mínimo necessário para um testemunho legitimo (Dt 
17.6; Ap 11.3). Três pode implicar representação divina (Gn 18.1.2; 2 Co 13.13; Ap 
1.4,5). Quatro pode significar o mundo conhecido, como em Gênesis, devido 



aos quatro rios, ou em Apocalipse, devido às criaturas viventes, como 
cavaleiros, ventos e anjos; Gn 2.10-14:Ap 4.6-8; 6.1-8; 7.1. Quando se somam 
três e quatro, o divino e o natural unem-se. Assim, sete pode representar 
perfeição ou plenitude divina, indicando que Deus e o mundo estão em 
harmonia. 
         A multiplicação de três por quatro dá 12,o que o livro de Apocalipse usa 
para representar o povo de Deus. O número cinco e seus múltiplos, tais 
como 10, representam a plenitude humana (exemplo: cinco dedos por 
mão). Seis, no entanto, carrega uma conotação negativa do mal, pois não é 
nem humanamente completo (cinco), nem divinamente completo (sete). 
      Esse simbolismo antigo pode proporcionar uma melhor compreensão 
do significado e do uso dos números em Apocalipse, bem como em outras 
passagens. 

 

 

ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 14.12 

 
         A passagem de Apocalipse 13 dá-nos uma imagem do mundo sob a 
tirania de Satanás e das bestas. O povo de Deus é perseguido e morto por 
sua aliança com Cristo. Já a passagem de Apocalipse 14 dá-nos nova 
imagem na qual Cristo é Rei e o povo de Deus é vingador. O Senhor tem a 
vitória final sobre o mal. 
        O Cordeiro sobre o monte Sião é uma imagem de Jesus em Jerusalém, 
a capital do Reino de Deus. Os 144 mil representam os crentes que 
sofreram perseguições na terra, e que agora estão prontos para aprovei 
tarem a vida eterna com Deus. O primeiro anjo anuncia as boas-novas para 
o mundo mais uma vez, convidando todos a crerem. O segundo anjo 
anuncia a destruição do reino de Satanás, representado pela Babilônia. O 
terceiro anjo anuncia o julgamento de todos que rejeitaram o evangelho. 
        João diz-nos o que tudo isso significa que "Aqui está a paciência dos 
santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em 
Jesus". Mas a admoestação de João não é nova, nem foi adaptada para 
circunstâncias específicas. Suas palavras muito relevantes para nós. 
Quando seguimos a rança do Espírito, a obediência e a fé tornam-se as 
características que definem a vida de um crente. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Leve sua reclamação a=primeiro a Deus. Clame-o por livramento. 

Leia Salmos 142.1-7 

Leia Provérbios 30.21-23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


