
DIA 364 

Leia Malaquias 1.1-2.17 

 

 ESTUDO DE HOJE: Malaquias 1.6-11 
 

            Os sacerdotes mediavam o relacionamento entre Deus e o povo. 
Eles eram responsáveis por refletir as atitudes e o caráter divinos. No 
entanto, ao aceitarem sacrifícios imperfeitos, eles estavam levando o povo 
a acreditar que Deus também aceitava aqueles sacrifícios. Mas Deus 
disse: “Eu não tenho prazer em vós!” Os sacerdotes não levavam as 
prioridades do Senhor a sério, embora Ele os tivesse alertado muitas vezes 
por meio de Sua palavra. 
         Hoje, todos os crentes são sacerdócio santo de Deus (1 Pe 2.5), 
Representamos o Senhor para todos com quem temos contato - amigos e 
desconhecidos. Deus tinha um povo escolhido, os judeus, por meio de 
quem Ele planejou salvar e abençoar todo o mundo. No entanto, os 
crentes fazem agora parte dessa missão, e o Senhor ainda quer usar os 
cristãos para alcançar, salvar e abençoar todas as pessoas.  
       Os sacerdotes da época de Malaquias pararam de amar Deus, e por 
isso, não sabiam, nem se importavam com o que Ele queria. Como você 
descobre o que é importante para Deus? Comece amando-o de todo 
coração, alma e forças (Dt 6.5). Quando amamos o Senhor, respondemos 
ao Seu Espírito e d Sua Palavra. Seu Espírito impulsiona-nos e Sua Palavra 
ilumina nosso caminho. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO DEUS MOSTRA SEU AMOR POR SEU POVO? 
 
        A mensagem de Malaquias, assim como a de muitos outros profetas, 
era uma variação de um tema já antigo - o amor de Deus por Israel 
baseado na aliança que tinham (ML 1.2). Malaquias narra acontecimentos 
históricos como prova do amor e do poder de Deus, que ligam este livro a 
uma história ainda maior de salvação na Bíblia.  
       O maior exemplo da atividade de Deus no Antigo Testamento foi o 
êxodo do Egito, o evento de redenção do Antigo Testamento (veja SI 
78.12,13; 105.26,27,37; 106.7,8). Israel comemorava esse evento anualmente, 
com a festa da Páscoa, e incluía ensinos para instruir as gerações seguintes 
acerca dos grandes feitos de Deus (Ex 12.1-13.22). 
       Já o maior exemplo da atividade de Deus em toda a história é a vinda 
de Cristo, a Boa-Nova; Seu nascimento, Sua vida, Sua morte, Seu 



sepultamento e Sua ressurreição (1 Co 15.1-4). Assim como a primeira 
aliança, esta é celebrada com uma festa - a ceia do Senhor (1 Co 11.20-34) - e 
inclui a proclamação de que "Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós" (1 
Co 5.7; I1.26). 
        Malaquias recontou a história judaica para lembrar o povo de Deus de 
Seu amor por ele. No entanto, tudo isso foi apenas um vislumbre do mais 
profundo amor que Deus ainda mostraria para o mundo inteiro, um amor 
do qual o povo de Deus nunca será separado (Rm 8.39). 
 

Leia Apocalipse 21.1-27 

 

 ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 21.2,3 

 
         A nova Jerusalém é onde Deus vive no meio do Seu povo. Em vez de 
irmos ao Seu encontro, Ele descerá para estar conosco, assim como Deus 
tornou-se homem em Jesus Cristo e viveu no meio de nós (Jo 1.14). 
       As medidas da cidade simbolizam um lugar que irá conter todo o povo 
de Deus (Ap 21.15-17). Essas medidas são múltiplas de 12, o número que 
representa o povo de Deus: havia 12 tribos em Israel, e 12 apóstolos 
começaram a Igreja. Os muros tinham 144 cúbitos de espessura (65 
metros). Havia 12 camadas nos muros e 12 portas na cidade. A largura, a 
altura e o comprimento eram todos o mesmo: 12 mil fundamentos (2250 
quilômetros).  
       A nova Jerusalém é um cubo perfeito, tendo o mesmo formato do 
Santo dos Santos do templo (1 Rs 6.20). O templo, o centro da presença de 
Deus no meio do Seu povo, era onde as pessoas adoravam. No entanto, o 
templo não será necessário na nova cidade, porque a presença de Deus 
estará em todo lugar (Ap 21.22-24). Deus irá iluminar toda a cidade, o que 
significa que esta será envolvida por Ele. Portanto, poderemos adorar Deus 
por toda cidade. Nada nos impedirá de estar com Ele. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Louve o Senhor por levantá-lo. Dedique sua vida a honrá-lo ao viver de maneira justa. 

Leia Salmos 149.1-9 

Leia Provérbios 31.10-24 

 

 

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. 


