
DIA 362 

Leia Zacarias 12.1-13.9 

 

 ESTUDO DE HOJE: Zacarias 13.1 
 

            Qualquer um que tocasse em um cadáver deveria purificar-se com 
as águas da purificação. Caso não conseguisse, seria tirado da 
comunidade do povo de Deus e do tabernáculo do Senhor (Nm 19.11-20). 
Aqui, no livro de Zacarias, o Senhor promete fornecer uma fonte que 
purificará "contra o pecado e contra a impureza". Assim, quando forem 
purificadas, essas pessoas terão relacionamentos justos com o povo de 
Deus e com o próprio Deus. 
        O objetivo de Zacarias com suas profecias era restaurar a presença de 
Deus em Israel com a reconstrução do templo. Mas até mesmo o templo 
é um reparo temporário. Por fim, o próprio Deus irá cumprir o propósito 
do templo: purificar as pessoas e tornar Sua presença disponível para 
todos. 
        Jesus referiu ao Seu próprio corpo como o templo (Jo 2.19-21), e foi 
chamado de "Deus conosco Emanuel (Mt 1.23). Havia um véu no templo 
separando Deus do Seu povo, mas "Jesus, nosso precursor, entrou por 
nós" lá (Hb 6.20). Por causa de Jesus, podemos agora entrar na presença 
de Deus (Hb 4.16). 

Leia Apocalipse 19.1-21 

 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

QUE PAPEL OS ANJOS E OS SANTOS DEVEM TER NA VIDA DOS CRISTÃOS 
HOJE! 
 
       Antes do cristianismo, o judaísmo enfatizava a transcendência ou a 
"alteridade" de Deus, a tal ponto que as pessoas sentiam a necessidade de 
ter mediadores para comunicarem-se com Ele. Como resultado, a tradição 
judaica desenvolveu o conceito de anjos como mediadores de Deus. Por 
essa razão, os anjos ganharam importância.  
      Para os cristãos, no entanto, Cristo é o único mediador entre Deus e os 
seres humanos. Usar anjos ou santos que já faleceram para comunicar-se 
com o Pai impede que Jesus seja honrado como o único mediador entre 
Deus e os homens (1 Tm 2.5,6; ver também 2 Co 5.19-21; Hb 7.24,25).  
          O Senhor ainda tem mensageiros angélicos, mas eles são criaturas 
que apenas o servem, e não seres divinos que devem ser adorados (Hb 1.5-



14; Ap 19.10). Santos fiéis do passado, incluindo Maria, são seres humanos. 
Podemos honrá-los como participantes na história de Deus, mas eles não 
têm qualquer divindade, e, por isso, nunca devem ser adorados. Só Deus é 
digno de nossas orações e adoração. 

 

 

ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 19.11-16 

 
         O texto em Apocalipse 19 coloca nosso foco completamente em Deus. 
Uma grande multidão no céu começa a adorar o Eterno por Sua vitória. Sua 
adoração é ecoada pelos 24 anciãos e por uma voz que vem do trono. Por 
fim, o grande coro do céu novamente adora o Altíssimo. E quando João 
tenta adorar um anjo, seu foco é redirecionado para Deus somente. 
     Então, o céu abre-se e Jesus aparece - dessa vez, como um guerreiro em 
um cavalo branco, simbolizando a vitória. Jesus veio primeiro como 
Cordeiro, para ser um sacrifício por causa do pecado, mas irá retornar como 
um conquistador e um rei que exerce julgamento (2 Ts 1.7-10). 
      Os exércitos inimigos se juntarão, presumindo que irão lutar contra 
Deus. No entanto, na verdade, não haverá uma batalha, porque a vitória já 
foi conquista da quando Jesus morreu na cruz por causa do pecado e 
ressuscitou dos mortos. Assim, os líderes malignos serão imediatamente 
capturados e enviados para sua punição, e as forças do mal serão 
aniquiladas. 
      Jesus é o foco central da revelação de Deus e de Seu plano de redenção. 
Por meio da Revelação, temos uma pequena perspectiva da soberania de 
Deus, mas aqui vemos com mais clareza a vitória final de Jesus Cristo 
contra o mal. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Dê graças a Deus por suprir suas necessidades, assim como sustenta o universo. 

Leia Salmos 147.1-20 

Leia Provérbios 31.1-7 

 

 

 

 

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. 


