
DIA 242  

Leia Jó 34.1 até 36.33 

 

ESTUDO DE HOJE: JÓ 34.10-15 

 
       Deus não peca e nunca é injusto, argumentou Eliú. Ao longo desse livro, 
Elifaz, Bildade, Zofar е Eliú têm elementos verdadeiros em seus discursos. 
Na verdade, é difícil encontrar coisas para discordar do que eles dizem. 
Todavia, mais tarde, Deus refuta os amigos de Jó em ira: "não dissestes de 
mim o que era reto" (Jó 42.7). 
     Isso deveria fazer-nos parar e refletir.  
     Embora tenhamos um rico conhecimento bíblico e experiência de vida, 
nem sempre podemos compreender plenamente toda a situação. Não 
somos capazes de saber tudo sobre Deus, nem mesmo podemos explicar a 
totalidade das complexidades do nosso mundo. 
     Mas não precisamos desesperar-nos; afinal, "o seu divino poder nos deu 
tudo o que diz respeito à vida e piedade" (2 Pe 1.3). Por Sua Palavra e 
Espírito, estamos completamente equipados para fazer a boa obra que 
Deus deu-nos para ser realizada (2Tm 3.17).  
     É importante corrigir e incentivar irmãos na fé a terem uma maior 
fidelidade, mas devemos constantemente acrescentar o amor ao nosso 
conhecimento (1 Co 8.1-3). 
 

Leia II Coríntios 4.1-12 

 

ESTUDO DE HOJE: II CORÍNTIOS 4.6,7 

 
     Paulo leva seus leitores de volta ao começo – à criação. Nela Deus disse: 
"Haja luz" (Gn 1.3). Ao fazer isso, Paulo faz seus leitores lembrarem-se da 
grandeza e do poder de Deus. Então, ele compara a obra criativa de Deus 
ao trabalho que o Senhor está realizando nos cristãos, com a luz que agora 
brilha sobre eles 
     Em contraste à obra de Deus, Paulo caracteriza os cristãos como vasos 
de barro. Eles eram comuns e frágeis. Mas, mesmo assim, neles está a luz 
do Deus que falou e criou todas as coisas. 
     Geralmente, esforçamo-nos para vestirmo-nos bem, sorrir, ter boa 
aparência e agir com sucesso. Não queremos ser comuns ou frágeis, pois 
temos por objetivo sermos fortes e únicos. Mas, ao fazer isso, podemos 
cometer o erro de obscurecer a glória de Deus.  
     Por isso, Paulo sugere que, em vez de escondermos nossas falhas e 
fragilidades, estas podem ser uma forma de Deus ser visto em nós. Assim, 



ao confiar na força e no poder de Deus em vez de na nossa, fazemos com 
"que a excelência do poder seja de Deus e não de nós". 
    Fazer isso é arriscado. Ficar vulnerável é assustador. Mas Deus é bom e 
forte. Nossas vidas podem tornar-se perspectivas de Sua força e bondade 
se nos tornarmos frágeis vasos de barro. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Que o histórico de fidelidade de Deus fortaleça sua fé. 

Leia Salmos 44.1-8 

Leia Provérbios 22.10-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


