
DIA 359 

Leia Zacarias 8.1-23 

 

 ESTUDO DE HOJE: Zacarias 8.4-6 
 

            Por mais de 15 anos, Deus e Seus profetas estive incentivando o 
povo a terminar a construção do templo. Aqui, o Senhor novamente 
incentivou-o com visões do futuro. 
        Deus mostra-lhe uma Jerusalém repleta de pessoas jovens e idosas. 
Em tempos de tribulação, eles são os primeiros a sofrer e morrer. Mas 
ambos os grupos são abundantes nessa visão, enchendo as ruas com suas 
atividades rotineiras. Essa imagem é um sinal da completa paz e 
prosperidade da nova terra de Deus. 
         O Senhor teve de dar aos trabalhadores do templo uma visão do 
futuro para motivá-los a começarem a agir. Eles precisavam de 
esperanças. Eles ouviram as palavras de encorajamento dos profetas. 
Agora, precisavam parar de ouvir e começar a trabalhar. 
        Podemos ficar tentados a diminuir o andamento ou desistir por 
muitos motivos: as pessoas não estão reagindo, sentimo-nos física ou 
emocionalmente estafados, os trabalhadores não colaboram; o trabalho é 
desanimador, muito difícil ou não vale a pena. No entanto, as promessas 
de Deus para o futuro são para encorajar-nos agora. Mas Ele não nos deu 
essas visões Para sentarmos e esperarmos por elas. Devemos fazer o 
trabalho para qual Ele designou-nos. Pode parecer impossível para nós, 
mas é Deus que está trabalhando em nós. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

POR QUE DEUS AMOU TANTO JERUSALÉM? 
 
A ênfase de Zacarias no amor de Deus por Jerusalém mostra que Ele faz 
alianças e mantém-nas (Zc 1.14; 8.3,15). O Senhor reina sobre todas as 
nações, e Seu amor pela nação de Israel significava que Ele iria salva-la e 
destruir Seus inimigos (Zc 11.6-12). O Altíssimo perfurou o reino das trevas ao 
estabelecer Sua presença em Jerusalém. Ele transformou o território 
inimigo na capital do Seu novo Reino. Será de Jerusalém que Deus irá 
reinar sobre toda a terra. 
        Da mesma forma, nosso santo Deus irá transformar a atual ordem e 
estabelecer o tão aguardado Reino do Senhor sobre toda a terra (Zc 14.9). 
Todas as nações irão adorar o Rei, o Senhor todo poderoso (Zc 14.9,16,21). 



       Zacarias apresenta também o Messias como um pastor sofredor e um 
rei justo (Zc 9.9; 13.7). Seu ministério irá resgatar as pessoas que são leais a 
Deus (Zc 13.9). Essa previsão concretizou-se na vida de Jesus, o Messias, que 
anunciou que "é conseguintemente chegado a vós o Reino de Deus" (Mt 
12.28). 

 

Leia Apocalipse 16.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 16.8-21 

 
         As imagens de Apocalipse 16 são mais chocantes do que qualquer 
coisa anterior. A ira de Deus contra o povo da terra é mais direta do que 
nunca. O povo compreende que esses julgamentos vêm de Deus, e é por 
isso que ele amaldiçoa o Senhor. 
     Essa passagem lembra-nos das pragas que Deus enviou contra o Egito 
em Êxodo 7-11. Lá, Deus puniu o Egito por oprimir Israel. Aqui. Ele está 
punindo o mundo por oprimir Seu povo. Mesmo assim, em meio a todo 
esse tormento, o povo do mundo ainda tem oportunidades de arrepender-
se, mas continua a recusar-se. Assim como foi Faraó, o poder de Deus é 
claro para o mundo, mas ele odeia-o por isso (Ap 16.9,11,21). 
         Mesmo com essas imagens terríveis, vemos a graça de Deus através 
delas. Os poderosos atos de julga mento de Deus são agregados a um 
chamado ao arrependimento. No entanto, quão duro pode tornar-se o 
coração das pessoas! Mesmo quando o poder de Deus está plena e 
completamente revelado, muitos ainda recusaram-se a arrependerem-se, 
assim como Faraó. 
        Os sofrimentos da vida irão tentar-nos a proteger nosso coração a fim 
de evitarmos a dor, mas, ao mesmo tempo, podemos endurecer nosso 
coração contra Deus. Portanto, devemos pedir constantemente ao Senhor 
que nos ajude a continuar tenros e sensíveis ao Seu Espírito. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Considere o poder e a majestade de Deus. Confie em Sua benção e proteção. 

Leia Salmos 144.1-15 

Leia Provérbios 30.29-31 

 

 

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. 


