
DIA 365 

Leia Malaquias 3.1-4.6 

 

ESTUDO DE HOJE: Malaquias 3.6 

 
           O povo acusou Deus de falhar em cumprir como concerto que tinha 
com ele. Os israelitas perguntaram: "onde está o Deus do juízo?" (MI 2.17). 
Eles viram ímpios tendo sucesso e concluíram que o Senhor havia voltado 
atrás quanto as Suas promessas a Abraão. Então, desistiram de Deus. 
         O Senhor, no entanto, confronta a acusação deles de frente: "eu, o 
SENHOR, não mudo". Se Deus tivesse rompido Seu concerto com os 
israelitas como acreditavam, eles teriam sido destruídos há muito tempo 
por seus pecados contra Ele. Foi a fidelidade de Deus, em primeiro lugar, 
que os preservou. 
       Como os israelitas, vemos a injustiça em todo lugar e enfrentamos 
sofrimentos na vida. Vemos pessoas malignas sendo bem-sucedidas, As 
vezes, perguntamo -nos a mesma coisa: "onde está o Deus do juízo?".  
        Deus não responde de forma diferente hoje. Ele não mudou. Suas 
promessas e propósitos ainda são os mesmos, mesmo se formos infiéis (2 
Tm 2.11-13). Agora, temos o beneficio de olhar para trás e ver Jesus. Sua vida 
e morte mostram-nos o quão longe Deus vai para cumprir Suas promessas. 
Cristo é o único que Malaquias espera (MI 3.1). E esperamos por Ele 
também, crendo que Jesus virá novamente para julgar o mundo e ser o 
Deus de justiça. 
 

Leia: Apocalipse 22.1-21 

 

 ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 22.1 

 
        Em Gênesis, "saia um rio do Éden para regar o jardim" (Gn 2.10). Em 
Ezequiel " saíam umas águas de debaixo do umbral da casa" (Ez 47.1). Aqui, 
em Apocalipse, o rio “procedia do trono de Deus e do Cordeiro”. 
       Jesus também falou de um rio de água viva que vinha de Seu coração 
(Jo 7.38,39). E “aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, 
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a 
vida eterna" (Jo 4.14). 
        Esses rios ilustram a plenitude da vida com Deus e as bênçãos eternas 
que fluem dele. Aqui, em Apocalipse, descobrimos que a fonte desse rio de 
água viva é o próprio Deus. 
        Vivemos em um mundo sedento por água viva, e muitos estão 
morrendo de sede. Eles ecoam o clamor do salmista: "A minha alma tem 



sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e me apresentarei ante a face 
de Deus?" (SI 42.2). 
        Quando ficamos diante dele, somos inundados pela vida que 
buscamos, e o rio que flui dele nunca diminui. É um rio abundante para 
todos que têm sede. Vamos convidar todos para virem beber. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Louve o Senhor 

Leia Salmos 150.1-6 

Leia Provérbios 31.25-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


