
DIA 252 

Leia Isaías 3.1 até 5.30 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 3.13-15 

 
       Os anciãos e governantes eram responsáveis por ajudar as pessoas, 
mas, em vez disso, roubavam dos pobres. Por serem injustos, Isaías disse 
que os líderes seriam os primeiros a receber o julgamento de Deus.  
     Por que a justiça é tão importante na Bíblia? Ela faz parte do caráter 
divino, então, é a forma como Ele governa o universo. Todos naturalmente 
desejam justiça. Mesmo sendo pecadores, todos nós queremos justiça - até 
mesmo as crianças. Quando líderes governamentais, corporativos ou 
eclesiásticos são injustos, os pobres e indefesos sofrem. No entanto. Deus 
tem grande consideração pelos pobres. Eles são os que têm mais chances 
de voltarem-se para Ele a fim de obterem ajudar e consolo.  
     Líderes serão responsáveis pela forma como lideram. Se você estiver em 
posição de liderança, deve fazer isto de acordo com os justos comandos de 
Deus. Coloque as necessidades dos outros antes das suas. Cumpra o 
propósito que o Senhor planejou. 
    Quando não fazemos nada para ajudar os oprimidos, estamos, na 
verdade, trabalhando em conjunto com os opressores na injustiça que 
cometem. Mas, por seguirmos um Deus justo, devemos lutar por justiça. 
 

Leia II Coríntios 11.1-15 

 

ESTUDO DE HOJE: II CORÍNTIOS 11.1-6 

 
     Paulo era um pensador brilhante, mas não era um orador treinado e 
eloquente. Embora seu ministério fosse eficaz, ele não tinha sido treinado 
nas escolas gregas de oratória e discurso, como muitos dos falsos mestres 
foram. No entanto, o apóstolo acreditava em uma apresentação simples 
das boas-novas (veja 1 Co 1.17), mas algumas pessoas achavam que isto 
demonstrava uma forma simplista de pensar. Por isso, o discurso de Paulo 
era geralmente usado contra ele por falsos mestres. 
    Apresentar humildemente as boas-novas enfatiza a mensagem de Deus 
em vez do carisma pessoal, e a humildade em vez de argumentos 
humanos. Uma apresentação simples e clara e que ajuda os ouvintes a 
compreenderem terá grande valor. A Palavra de Deus apoia-se em seu 
próprio mérito e não depende que seres humanos imperfeitos atraiam a 
atenção das pessoas a ela. Muitas pessoas acham que se não sabem cantar, 
falar, ensinar ou pregar tão bem quanto seus idolatrados heróis, são 



incapazes de dizer ou fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Não se 
desculpe ou compense suas inadequações. Aceite com humildade as 
limitações e as forças que o Senhor deu-lhe. Não deixe que suas 
capacitações ofusquem a mensagem de Deus, mas deixe que suas 
fraquezas se tornem uma tela em que o poder do Altíssimo pode ser visto 
(2 Co 12.9.10). 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Dedique seu coração, suas ações, sua sabedoria e sua vontade a Deus. Ore 

pelo resgate divino. 

Leia Salmos 53.1-6 

Leia Provérbios 22.28,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


