
DIA 237 

Leia Jó 16.1 até 19.29 

 

ESTUDO DE HOJE: JÓ 19.25-27 

 
       Embora Jó tenha lutado com a ideia de que Deus estava abertamente 
contra ele, ele também acreditava que no final o Senhor ficaria ao seu lado. 
Ele apelou diretamente a Deus (sua testemunha e advogado, Jó 16.19) e ao 
fato de que Ele era conhecedor de sua inocência. Jó mostrou que havia 
lançado todas as suas esperanças para uma defesa justa em Deus.  
     Que tremenda fé Jó teve: ele pensou que o Senhor o havia abandonado 
e trazido todos aqueles desastres sobre ele! E mesmo encarando a morte, 
Jó ainda esperava ver Deus - e esperava fazer isto em vida. 
     Quando o livro de Jó foi escrito, Israel ainda não tinha uma crença bem 
desenvolvida quanto à ressurreição. Assim, para Jó, parecia improvável que, 
em vida, pudesse ver Deus. No entanto, ele continuou declarando: "em 
minha carne verei a Deus". Ele estava confiante de que a justiça divina 
triunfaria, mesmo que fosse necessário um milagre como a ressurreição 
para isto (veja também Sl 16.10; Is 26.19; Dn 12.2,13). 
    Você confia que Deus irá acertar as coisas, mesmo que tudo tenha dado 
errado no presente? Você acredita que mesmo que as coisas terminem em 
destruição, Deus irá ascendê-las para a glória? 
 

Leia I Coríntios 16.1-24 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 16.1-4 

 
     Os cristãos de Jerusalém estavam sofrendo com pobreza e fome, e por 
isso, Paulo estava juntando dinheiro para eles (Rm 15.25-31; 2 Co 8.4; 9.1). Ele 
sugeriu que os cristãos separassem uma quantia por semana e dessem-na 
à igreja, até que ele chegasse e levasse-a para Jerusalém. Paulo havia 
planejado ir direto a Corinto de Éfeso, mas mudou de ideia (2 Co 1-2). Mas, 
quando finalmente chegou, ele recolheu a oferta e entregou a mesma à 
igreja de Jerusalém (At 21.18; 24.17). 
     Jesus encoraja Seus ouvintes a cuidarem do próximo como se 
estivessem cuidado do próprio Cristo (Mt 25.40). Da mesma forma: "Não 
atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também 
para o que é dos outros" (Fp 2.4).  
       Há outros cristãos que estejam sofrendo ou lutando para manter a fé 
diante de grande perseguição? Como você pode ajudá-los? Talvez, fazer 
isso exija aprender primeiro sobre a situação e as necessidades deles. Em 



seguida, ore por eles, mas também peça do Espírito de Deus para mostrar a 
você como é possível prover para eles de uma forma tangível. Todas essas 
são expressões de amor que unem a Igreja da forma como Paulo descreveu 
ao longo de 1 Coríntios. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Espere pacientemente pelo Senhor. Lembre-se de Seus maravilhosos feitos. 

Ouça Suas palavras. 

Leia Salmos 40.1-10 

Leia Provérbios 22.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


