
DIA 220 

Leia Esdras 7.1 até 8.20 

 

ESTUDO DE HOJE: ESDRAS 7.27,28 

 
       Esdras honrou Deus com sua vida e Deus escolheu honrá-lo. Esdras 
adorou Deus por tudo que fizera por ele e por intermédio dele. Ele 
reconheceu que Deus "inspirou ao coração do rei, para ornarmos a Casa do 
SENHOR". Esdras poderia ter assumido que seu próprio carisma tinha 
conquistado o rei e seus príncipes, mas preferiu dar o crédito a Deus. 
     Nós também devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos que vêm 
a nós e não pensar que as conseguimos com a nossa capacidade. Ignorar a 
participação de Deus é desconsiderar uma das maiores verdade das 
Escrituras: Deus está envolvido em nosso mundo e em nossa vida. Deus 
não está ausente. Honre-o por Sua participação em sua vida e lembre-se de 
adorá-lo por Sua ajuda e proteção. 
 

Leia I Coríntios 4.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 4.6,7 

 
     Os coríntios dividiram-se em vários grupos, e cada um seguiu seu 
pregador favorito (Paulo, Apolo, Pedro, etc.). Cada grupo realmente 
acreditava que era o único que tinha toda a verdade, e por isso, sentia-se 
espiritualmente orgulhoso. 
     Paulo, no entanto, encoraja os coríntios a "não ir além do que está 
escrito”. Voltando às passagens do Antigo Testamento, cada uma tem a ver 
com conhecimento - uma espécie de conhecimento humano. Em cada 
caso, homens começavam a acreditar que o que eles sabiam era 
importante. Mas Paulo cita essas Escrituras, mostrando a futilidade de 
começar assim. 
     Depois, Paulo oferece uma alternativa aos coríntios: "A ciência incha, 
mas o amor edifica” (1 Co 8.1). Para Paulo, o amor não é simplesmente 
melhor que a ciência e o conhecimento, mas apenas “um caminho ainda 
mais excelente" (1 Co 12.31). De fato, Paulo enfatiza: "Segui o amor" (1 Co 14.1). 
     Em uma de suas passagens mais famosas, Paulo escreve: "ainda que” [...] 
"conhecesse todos os mistérios e toda a ciência," [...] "e não tivesse amor, 
nada seria" (1 Co 13.2). 
     O que é mais importante para você – ter conhecimento ou amor? 
 

 



ORANDO OS SALMOS 

 
Louve o Senhor pela vida que você tem e pela Sua misericórdia e fidelidade. 

Leia Salmos 30.1-12 

Leia Provérbios 20.28-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


