
DIA 240  

Leia Jó 28.1 até 30.31 

 

ESTUDO DE HOJE: JÓ 28.13 

 
       Jó buscou compreender seu sofrimento, mas não conseguiu chegar a 
um sentido. Mais que isso, ele não tinha poder para mudar sua situação. 
Para isso, ele precisava da sabedoria e do poder de Deus: 
     Jó afirmou que a sabedoria não poderia ser encontrada entre os vivos. 
Nenhum professor ou grupo deles poderia produzir conhecimento ou 
entendimento suficientes para explicar a totalidade da experiência 
humana. A derradeira interpretação da vida, de quem somos e para onde 
vamos deve vir de fora e acima de nossa existência mortal. 
    Mas Deus não deixou as pessoas sem esperanças. O que não somos 
capazes de encontrar sozinhos, Deus providencia. Em geral, não 
procuramos pela sabedoria: simplesmente "damos de ombros" ou 
desistimos. Mas Deus não. Ele "ideará pensamentos, para que se não 
desterre dele o seu desterrado" (2 Sm 14.14). 
    Onde nos faltava a sabedoria e o poder de que precisávamos, Deus já 
havia colocado um plano em ação: "para os que são chamados, tanto 
judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de 
Deus" (1 Co 1.24). Cristo é o personagem central das Escrituras. A única 
maneira da vida de Jó e da nossa fazer sentido é por intermédio de Jesus 
 

Leia II Coríntios 2.12-17 

 

ESTUDO DE HOJE: II CORÍNTIOS 2.12-14 

 
     Quando estava indo para a Macedônia, Paulo deveria encontrar Tito em 
Trôade. Tito era um grego convertido que o apóstolo muito amava e 
confiava. E quando não o encontrou lá, Paulo ficou preocupado com a 
segurança dele, deixando, assim, Trôade para procurá-lo na Macedônia. Lá, 
Paulo encontrou-o (2 Co 7.6), e as boas notícias recebidas (2 Co 7.8-16) 
levaram o apóstolo a escrever essa carta. Por fim, Paulo enviaria Tito de 
volta a Corinto com essa carta (2 Co 8.16,17).  
      A mudança de planos de Paulo foi inesperada, mas Deus não foi pego 
com a "guarda abaixada". O Senhor usou isto para "triunfar em Cristo” [...] 
"em todo lugar". A distração de Paulo não foi um desvio inútil. Mesmo 
tendo mudado seus planos, ele ainda estava disponível para Deus para ser 
usado. Logo, não importava para onde ele fosse. 



     Muitas vezes nos sentimos paralisados, perguntando-nos para onde 
Deus quer que sigamos. Oramos constantemente por Sua vontade, mas ela 
nem sempre é clara. No entanto, o Senhor pode usar-nos independente da 
direção que tomarmos. Assim, em vez de buscarmos em Deus o lugar 
certo, deveríamos focar em sermos a pessoa certa. Afinal, Ele pode usar-nos 
para onde quer que formos - mesmo se borrifados como um perfume. Se 
estivermos sensíveis ao Espírito de Deus, poderemos ser úteis onde quer 
que estejamos. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Leve suas necessidades a Deus e permita que Ele supra todas elas. 

Deposite sua esperança nele para o que quer que esteja desencorajando 
você.  

Leia Salmos 42.1-11 

Leia Provérbios 22.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


