
DIA 358 

Leia Zacarias 6.1-7.14 

 

ESTUDO DE HOJE: Zacarias 7.2-7 

 
           Durante os 70 anos de exilio, o povo israelita jejuou no mês de agosto 
para lembrar a destruição de Jerusalém. Mas agora que a cidade estava 
sendo reconstruída, eles vieram perguntar se deveriam continuar o jejum 
anual. 
      Deus não respondeu a essa pergunta diretamente, Mas, em vez disso, 
disse-lhes que os atos de justiça e misericórdia que praticavam eram mais 
importantes que o jejum que faziam. O problema era que o povo estava 
jejuando e lamentando-se por Jerusalém, e não por seus próprios pecados. 
Eles estavam praticando um ritual piedoso, mas não estavam cuidando dos 
necessitados, que Deus queria desse povo era verdadeira justiça na forma 
de agir e misericórdia e compaixão pelos fracos. 
       Qual é o propósito das suas disciplinas espirituais? Você espera ter uma 
experiência com Deus, mas ainda se mantém apegado aos pecados que 
cultiva? Deus não irá honrar seu trabalho árduo se você estiver realizando-o 
pelos motivos errados. Pergunte ao Senhor onde você deve colocar suas 
prioridades. Peça a Ele olhos para ver e um coração humilde. Comprometa-
se a sujeitar qualquer parte da sua vida que Ele tocar. 
 

Leia: Apocalipse 15.1-8 
 

 ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 15.1 

 
        A passagem de Apocalipse 15 apresenta "as sete últimas pragas, 
porque nelas é consumada a ira de Deus”. Diferente dos julgamentos 
anteriores, essas pragas não são parciais, mas plenas e derradeiras. Elas irão 
culminar na finalização do mal e na resolução do mundo. 
       Muitos de nós encolhem-se quando julgamentos e pragas são 
mencionados. Costumamos começar a questionar Deus, perguntando-nos 
se são realmente necessários. Então, João volta nossa atenção para o 
caráter do Altíssimo com um cântico. O povo de Deus está cantando, 
lembrando-nos de que "Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, 
Deus Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos 
santos!" (Ap 15.3). Deus é santo, e suas obras, justas.  
       O pecado causou um imenso dano ao mundo, a criação de Deus. 
Opressão, sofrimento, injustiça e morte são os sintomas. Os povos e os 
poderes inclina- dos ao pecado devem ser cortados. O pecado é como um 



câncer. Mas a ira de Deus é uma destruição que purifica. A ira de Deus 
restaura. 
          Devemos apegar-nos firmemente à bondade do Senhor diante dessas 
pragas horríveis. Quando virmos todos os efeitos colaterais que o pecado 
trouxe ao nosso mundo, devemos constantemente lembrar que Deus 
odeia-o mais que nós. E Ele irá fazer o necessário para arrancar as ervas 
daninha e restaurar Sua criação. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus lembretes de seu coração amor infalível, e busque-os. 

Leia Salmos 143.1-12 

Leia Provérbios 30.24-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


