
DIA 225 

Leia Neemias 5.14 até 7.60 

 

ESTUDO DE HOJE: NEEMIAS 5.14,15 

 
       Neemias tinha uma posição de poder que lhe concedia muitos luxos. 
Mas ele não queria aceitar esses privilégios. Ele não usava sua posição para 
sentir-se superior às outras pessoas, mas, em vez disso, usou-a para 
beneficiar outros mais do que a si mesmo. Assim como instruiu os ricos a 
fazerem, Neemias reforçou seu apoio aos pobres. Ele mostrou ser fiel aos 
seus valores. Ele não era um hipócrita. 
     Pelo mesmo motivo, Neemias também trabalhou no muro juntamente 
com outras pessoas. Ele não era um líder inalcançável em um escritório 
bem seguro, mas um líder que se envolvia no dia a dia do trabalho.  
     Então, quando Sambalate tentou colocar o povo contra ele, acusando-o 
de estar tentando tornar-se rei, os registros do passado de Neemias 
provaram seu caráter. Os israelitas não se abalaram pelas acusações de 
Sambalate porque viam Neemias trabalhando no meio deles e porque 
sabiam que seus impostos não estavam sustentando um estilo de vida 
luxuoso que Neemias poderia ter.  
     Neemias demonstrou sabedoria e altruísmo em tudo isso.  
     Quando você tem a oportunidade de beneficiar-se causa da sua posição, 
qual a sua reação? Você aproveita os luxos às custas de outras pessoas? 
Olhe para o exemplo de Neemias. Que vantagens vieram por ele não 
abusar de sua posição? 
 

Leia I Coríntios 8.1-13 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 8.1-3 

 
     O amor é o princípio que orientava Paulo. Ele ancora tudo em 1 Coríntios, 
especialmente os capítulos 8–10. O amor é mais importante que o 
conhecimento. O conhecimento pode fazer-nos parecer bons e no controle, 
mas ele é centrado em nós mesmos em vez de em Deus ou no próximo. O 
amor, por outro lado, vai além de nós mesmos, rumo ao benefício do 
próximo (Fp 2.4). 
    Em primeira análise, 1 Coríntios 8-10 parece antigo – falando de comidas 
sacrificadas aos ídolos. Mas isso ainda tem muita relevância hoje. Há muitas 
questões dentro da igreja que não são certas ou erradas, boas ou ruins. 
Nesses casos, Paulo mostra que o amor deve guiar nossas ações, mesmo se 
soubermos que podemos fazer parte de alguma coisa sem pecar. 



    Novos convertidos geralmente se importam muito com o que é certo ou 
errado se forem conceitos novos para eles. Algumas ações podem não ter 
problema algum para cristãos maduros, mas podem prejudicar um irmão 
em Cristo que ainda é jovem na fé. Seja qual for o caso, a liberdade cristã 
deve ser temperada com amor. Quando amamos o próximo, fortalecer a fé 
de um irmão em Cristo é uma prioridade superior às nossas livres escolhas. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Deposite sua confiança no controle constante de Deus. 

Leia Salmos 33.1-12 

Leia Provérbios 21.8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


