
DIA 231 

Leia Ester 4.1 até 7.10 

 

ESTUDO DE HOJE: ESTER 4.14-17 

 
       Mesmo que o livro de Ester não mencione o nome ou o título de Deus, 
Sua presença enche as páginas. Era claro que Mardoqueu esperava um 
livramento divino (Êx 4.14). Ele acreditava que a posição de Ester como 
rainha não era acidental. E as instruções dela para o jejum sugeriam que 
ela também confiava no poder de Deus. 
      Mais tarde, o rei, que não conseguia dormir, decidiu recapitular a 
história de seu reinado (Ef 6.1). Então, exatamente na hora certa, o rei 
lembrou-se da honorável ação de Mardoqueu de proteger o rei. Parece 
coincidência, mas, na verdade, Deus está sempre trabalhando. O rei devia 
sua vida a Mardoqueu. O Senhor estava planejando recompensar 
Mardoqueu beneficiando todos os judeus. 
      Ester e seu primo confiaram no cuidado de Deus, e por terem agido na 
hora certa, o Senhor usou-os para salvar Seu povo. Eles podiam ter se 
desesperado, mas, em vez disso, viram que Deus os havia posicionado para 
um propósito, e por isso, agiram com fé. 
     Às vezes, a vida parece com o livro de Ester. Deus não pode ser 
encontrado. Mas, em vez de ficarmos desesperados, devemos esperar com 
expectativa e olhar para as oportunidades nas quais o Senhor colocou-nos. 
Quando as virmos, deveremos agir com fé, confiando que a presença de 
Deus está preenchendo as páginas. 
 

Leia I Coríntios 12.1-26 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 12.4-6 

 
     Os cristãos de Corinto vieram a crer que alguns dons espirituais eram 
mais importantes que outros. Assim, algumas pessoas passaram a pensar 
que eram mais “espirituais" que outras por causa dos seus dons. Os 
coríntios interpretaram de forma completamente errada a função dos 
dons. 
     Todos os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo e o 
propósito deles é edificar a igreja de modo que exalte a Deus. O Espírito 
Santo decide quais dons cada cristão terá; portanto, não podemos contar 
nenhuma vantagem sobre algo que Deus deu-nos de graça. Nossa 
responsabilidade é usá-los fielmente para os propósitos de Deus. 
 



    Como todos os nossos dons vêm do Espírito de Deus, isto significa que 
todos nós compartilhamos o mesmo Espírito. Dessa forma, estamos unidos. 
Como membros da família de Deus, podemos ter dons diferentes, mas 
estamos unidos pelo Espírito em um único corpo espiritual. 
    Também estamos unidos por um objetivo único: fortalecer uns aos 
outros e honrar a Deus. E o Espírito Santo quem coordena tudo, de forma 
que trabalhe junto, como um só corpo. 
    Podemos cooperar com a atividade do Espírito Santo ouvindo 
atentamente e obedecendo Sua direção. A Bíblia nos dará grande 
entendimento para tal. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Que este Salmo mude sua visão de mundo e do papel de Deus nele. 

Leia Salmos 36.1-12 

Leia Provérbios 21.21,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


