
DIA 360 

Leia Zacarias 9.1-17 

 

ESTUDO DE HOJE: Zacarias 9.5-7 

 
           Por 400 anos, os filisteus foram uma constante ameaça paz e 
segurança dos israelitas. Zacarias menciona quatro cidades filisteias 
importantes: Asquelom, Gaza e Ecrom, que seriam destruídas, e Asdode, 
que seria dominada por estrangeiros. Isso aconteceria por causa de sua 
grande maldade e idolatria. 
       Mas a profecia de Zacarias tem uma reviravolta. Os filisteus que 
sobreviverem serão adotados por Israel como um novo clã. Um dos maiores 
inimigos de Israel se tornaria parte da família. 
     Esse é o poder do evangelho e a generosidade da graça divina. Deus 
torna inimigos em familiares. Jesus disse a mesma coisa quando ensinou 
que devemos amar nossos inimigos (Mt 5.44). E aqui, no livro de Zacarias, o 
Senhor está mostrando-nos o que isso quer dizer: não se trata de um 
exagero para provar um argumento: Deus realmente quer que aceitemos 
nossos inimigos e os tratemos como família. 
        Graças a Cristo, "não há judeu nem grego: não há servo nem livre; não 
há macho nem fêmea: porque todos vós sois um em Cristo Jesus" (CI 3.28). 
Essa é boa parte dos motivos por que os anjos anunciaram "paz na terra" 
quando Jesus nasceu (Lc 2.14).  
        Há relacionamentos em sua vida que estão esperando por essa paz? 
 

Leia: Apocalipse 17.1-18 

 

 ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 17.7 

 
        O anjo que acompanha João ajuda-o a nós - a interpretar corretamente 
os também e símbolos apresentados na passagem de Apocalipse 17. As 
sete cabeças da besta representam sete montes e sete reis, enquanto a 
própria besta é o oitavo rei (Ap 17.9-11). Seus dez chifres simbolizam dez reis 
que se juntarão em batalha contra Cristo, o Cordeiro (Ap 17.12-14), As águas 
simbolizam as nações do mundo (Ap 17.15). A prostituta representa Roma 
(Ap 17.18); no entanto, muitos dizem que ela também simboliza todo o mal 
do mundo - qualquer pessoa, religião, grupo, governo ou sistema que se 
opõe a Cristo. 
     João não faz questão de identificar os sete reis e os dez reis, mas, sim, de 
compreender os poderes humanos e sua derradeira impotência contra 
Deus e Seu povo. A autoridade dos reis dura somente “por uma hora". 



Então, subitamente, as bestas e os dez reis voltam e canibalizam a 
prostituta. Por que eles destroem-na se ela estava do lado deles contra 
Cristo? Essa é a natureza do mal. Ele destrói tudo no fim, até a si mesmo. 
        Mas Deus não fica surpreso, pois tudo estava de acordo com o “seu 
intento”, para “que se cumpram as palavras de Deus" (Ap 17.17). Portanto, 
podemos ter grande confiança no controle soberano do Senhor, até o fim. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ponha sua esperança em Deus. Peça-lhe que alivie seu fardo. 

Leia Salmos 145.1-21 

Leia Provérbios 30.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


