
DIA 249 

Leia Cantares 1.1 até 4.16 

 

ESTUDO DE HOJE: CANTARES DE SALOMÃO 4.1-15 

 
       Sentimo-nos observadores desajeitados quando lemos esse intercurso 
extremamente privado e íntimo. No êxtase de seu amor, os amantes 
exaltavam um ao outro usando belas metáforas. Suas palavras podem 
parecer estranhas para leitores de cultura diferente, mas seus intensos 
sentimentos de amor e admiração são universais. 
     Os amantes celebram sua alegria na criação de Deus e em seu amor. 
Deus criou o mundo, a beleza da natureza e os dons do amor e do sexo e 
deu-nos sentidos para aproveitá-los. Portanto, nunca deixe que problemas, 
conflitos ou o passar do tempo destruam sua capacidade de aproveitar os 
bons dons de Deus. Aproveite o mundo que Ele criou, inclusive, o dom do 
sexo em um casamento compromissado. 
    A noiva de Salomão era refrescante para ele como um jardim da 
primavera. Seu cônjuge poderia dizer o mesmo de você? Às vezes, a 
familiaridade que acompanha o casamento faz-nos esquecer os 
abundantes sentimentos de amor e alegria que tínhamos. Você refresca 
seu cônjuge ou é um fardo de reclamações, aflições e problemas? Parceiros 
de casamento devem continuamente procurar formas criativas de 
restaurar a vida e o amor um do outro. 
 

Leia II Coríntios 8.16-24 

 

ESTUDO DE HOJE: II CORÍNTIOS 8.18-21 

 
     Paulo usou todas as medidas de precaução para manter a integridade 
da coleta de dinheiro para a igreja de Jerusalém. Estava viajando com 
Paulo e Tito “aquele irmão", um homem eleito pelas igrejas para também 
levar a grande oferta financeira a Jerusalém. Paulo explicou que, ao 
viajarem juntos, não haveria suspeitas e as pessoas sabiam que a oferta 
estava sendo manuseada com honestidade. A igreja não precisava 
preocupar-se se os que levavam a coleta usariam o dinheiro 
indevidamente. 
     Infelizmente, muitas igrejas descarrilaram por uma má administração 
financeira. Por este motivo, muitos que estão fora da igreja são cínicos 
quanto à forma como os cristãos lidam com o dinheiro nela.  
     Quando as igrejas usam o dinheiro de maneira errada, revelam que o 
seu foco não está em Deus, em questões espirituais ou na eternidade, mas 



apenas na tranquilidade e no conforto desta vida. Essa perspectiva 
prejudica completamente a verdade de nossa esperança - uma eternidade 
com nosso maior tesouro: Deus.  
      É possível evitar a má administração dos recursos de Deus. Sua igreja ou 
ministério tem medidas contábeis adequadas? Há práticas financeiras em 
sua igreja que precisam ser revistas? Viva acima do opróbrio ao lidar com o 
dinheiro de Deus com transparência e responsabilidade. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Honre o Senhor com um verdadeiro sacrifício. Passe um tempo hoje 

agradecendo-o. 

Leia Salmos 50.1-23 

Leia Provérbios 22.22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


