
DIA 246 

Leia Eclesiastes 4.1 até 6.12 

 

ESTUDO DE HOJE: ECLESIASTES 5.10-20 
 

          Nós sempre queremos mais do que temos. Salomão descobriu que 
isso é verdade. Ele observou que aqueles que passam a vida 
obsessivamente buscando dinheiro nunca encontraram a felicidade que 
ele promete. A riqueza atrai aproveitadores e ladrões, causa falta de sono 
e medo e termina em perda, pois deve ser deixada para trás (Mc 10.23-25; 
Lc 12.16-21).  
     Não importa o quanto você ganha, se você tentar criar felicidade 
acumulando riquezas, nunca terá o suficiente. O dinheiro em si não é 
errado, mas o amor a ele leva a toda sorte de pecado (1 Tm 6.10).  
     Deus quer que vejamos o que temos com a perspectiva certa - nossas 
posses são um dom de Deus. Elas não são nossa fonte de alegria, mas um 
motivo para adorar o Senhor. Todas as coisas boas vêm dele (Tg 1.17). Os 
dons de Deus devem atrair nossa atenção de volta para Ele. 
     Não importa qual é a sua situação financeira; não dependa do dinheiro 
para ser feliz. Ficar satisfeito com o que temos é possível quando 
percebemos que em Deus já temos tudo de que precisamos para 
começar. 
 

Leia II Coríntios 6.14 até 7.7 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

POR QUE PAULO COMPARA A IGREJA AO TEMPLO DE DEUS? 

     Nas Escrituras, há várias imagens da Igreja com o povo de Deus. Em 2 
Coríntios 6.14-7.1, Paulo retrata a Igreja como o templo de Deus - um povo 
adorador cuja dedicação a Deus separa-o de todos os outros.  
    O simbolismo da Igreja como o templo de Deus tem suas raízes no 
Antigo Testamento. A promessa de Deus a Davi e Salomão foi a que o 
Templo de Jerusalém seria uma antecipação de Sua presença permanente 
com Seu povo (ver 2 Sm 7.12-16; I Rs 9.1-3). Esse templo foi concluído em 960 
a.C. e, em seguida, destruído em 586 a.C. Mas os profetas de Israel 
esperavam um novo templo. Eles anunciavam uma mensagem de 
esperança de que Deus, uma vez mais, iria viver entre Seu povo (por 
exemplo, Is 56.7: Ez 40.43). 
    Todas essas esperanças foram confirmadas na vinda de Jesus (ver Jo 1.14; 
2.19-22; 4.21-24). Ele mesmo é o templo de Deus, o lugar onde a Sua 
santidade reside, e Ele convida Seu povo a juntar-se a Ele. Assim, o povo de 
Deus deve ser um templo santo de Deus (1 Co 3.16,17; I Pe 2.5; Ap 3.12).  



    Paulo conclamou os coríntios a entenderem sua identidade como povo 
santo de Deus de duas maneiras: afastando-se do mal moral e dedicando-
se a Deus com uma vida de santidade e serviço. Por isso, os cristãos são 
encorajados: "Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-
nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação 
no temor de Deus" (2 Co 7.1). 
 

ESTUDO DE HOJE: II CORÍNTIOS 6.14-18 

 
     Paulo estimula os cristãos a não se "prenderem" a não cristãos. Isso inclui 
sociedades em negócios e relacionamentos matrimoniais. No entanto, 
anteriormente, Paulo explicou que isso não significa isolar-se dos 
descrentes (veja 1 Co 5.9,10). O apóstolo também alertou os coríntios a 
permanecerem com o cônjuge não cristão (1 Co 7.12,13). Ele queria que os 
cristãos representassem Cristo corretamente para não cristãos, mas que 
não se prendessem a relacionamentos pessoais ou a sociedades que 
pudessem forçá-los a comprometer sua aliança com Deus. Crentes devem 
fazer tudo que está em seu poder para evitar situações que possam forçá-
los a dividir sua lealdade.  
     Por que Paulo desencoraja esse tipo de relacionamento, mas encoraja os 
crentes a permanecerem casados com descrentes? Ele via o casamento 
como algo importante e acreditava que era um comprometimento que 
deveria ser honrado se o cônjuge não cristão não desejasse separar-se. O 
apóstolo via essa disposição como um sinal promissor de unidade do 
casamento e de possibilidades de que o cônjuge pudesse chegar à 
salvação também. Todavia, Paulo encoraja todos os crentes: "tende paz 
com todos os homens" (Rm 12.18; veja também 1 Co 7.15, Hb 12.14). Para 
alguns, isso significa aceitar o divórcio de um cônjuge descrente. Para 
outros, significa permanecer juntos. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ore para que a reputação de Deus espalhe-se para todas as nações, então, 

todos louvarão o Seu nome. 

Leia Salmos 47.1-9 

 

Leia Provérbios 22.16 

 

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. 


