
DIA 330 

Leia Daniel 2.24–3.30 

 

ESTUDO DE HOJE: DANIEL 2.24-47 
 

            Sonhos eram considerados mensagens dos deuses, e os astrólogos 
deveriam interpretá-los. Mas nesse caso, Nabucodonosor pediu não só 
que interpretassem o sonho, mas que também lhe dissessem qual foi o 
sonho. Isso era humanamente impossível.  
         Mas Deus entrou em cena e revelou o sonho e seu significado a 
Daniel. E antes de Daniel dizer qualquer coisa ao rei, ele deu o crédito a 
Deus, explicando que não sabia do sonho pela sua própria sabedoria, mas 
somente porque o Senhor revelou-lhe.  
       No final, Nabucodonosor honrou Daniel e o Deus dele. Se Daniel 
tivesse ficado com todo o crédito, o rei teria honrado apenas ele, mas por 
ter dado o crédito a Deus, o rei honrou ambos. 
       Como é fácil ficarmos com o crédito pelo que o Senhor faz por nosso 
intermédio! Isso rouba de Deus a honra que somente Ele merece. 
Portanto, devemos ser como Daniel e apresentar Deus para as pessoas, 
para que possamos dar-lhe a glória. 
       Parte de nossa missão neste mundo é mostrar aos descrentes como 
Deus é, e podemos fazer isso por melo de atos de amor e compaixão. E se 
dermos o crédito a Deus por nossas ações, eles desejarão conhecê-lo 
também. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

QUAL DEVE  SER  A POSTURA DOS CRISTÃOS DIANTE DO SOFRIMENTO? 
 
      O livro de 1 Pedro enfoca quase que exclusivamente o sofrimento 
cristão, especialmente a perseguição injusta por parte de pessoas hostis à 
fé cristã. Os diversos temas sobre o sofrimento que são tecidos ao longo da 
carta encontram sua expressão máxima em I Pedro 4.12-19. O apóstolo fala 
sobre o sofrimento:  
    Primeiro, não devemos ficar surpresos quando o sofrimento vier. Os 
cristãos que vivem um estilo de vida culturalmente diferente, em 
obediência a Deus, devem esperar que a cultura responda com violência. 
hostilidade. Devemos esperar zombaria, discriminação, falsas acusações e 
até mesmo violência. 
      Segundo, Deus tem um propósito para nós no sofrimento - levar-nos à 
comunhão com Cristo, que sofreu antes de ser glorificado (Rm 8.17). 



      Terceiro, ao sofrer em comunhão com Cristo, podemos ter certeza de 
que desfrutaremos da glória que Ele já conquistou (Rm 8.17). 
     Quarto, precisamos comprometer-nos a fazer o que é certo quando 
enfrentarmos o sofrimento. Nossas dificuldades podem sempre fornecer 
desculpas para pecarmos, mas quando elas surgirem em nosso caminho 
devemos ter uma vida cristã exemplar, caracterizada pelo amor aos outros. 
     Quinto, amar os inimigos em meio às provações pode ser uma poderosa 
oportunidade para com partilharmos nossa fé. Ao tratar nossos 
perseguidores com amor e bondade, podemos tornar nossa fé respeitável e 
até mesmo atrativa a eles. 
      Finalmente, é preciso lembrar em nossas provações que Deus é 
soberano e fiel. Ele controla todas as circunstâncias da vida, e não 
precisamos temer, pois as provações que virão ao nosso encontro só se 
darão segundo a vontade ou controle de Deus. 
 

Leia 1 Pedro 4.7-5.14 
 

ESTUDO DE HOJE: 1Pedro 4.14-16 

 
     Pedro relembra as palavras de Jesus: "bem-aventurados sois vós quando 
vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra 
vós, por minha causa" (Mt 5.11). Cristo enviará Seu Espírito para fortalecer 
aqueles que são perseguidos por causa da sua fé. Pedro não ilude: o plano 
de Deus para sua vida pode incluir dor e dificuldades Assim, quando o 
problema vier, não fique surpreso, 
    Isso não significa que todo sofrimento é resultado de fidelidade a Deus. 
Pedro distingue os dois sofri mentos, o de seguir a Cristo e o de fazer o mal. 
Por exemplo, um cristão pode pensar que está sendo agredido por causa 
de sua fé, quando é seu próprio comportamento a verdadeira causa. 
Portanto, é necessário cuidadosa análise ou sábio conselho para 
determinar os verdadeiros motivos do nosso sofrimento. Entretanto, 
podemos confiar que sempre que sofrermos por nossa lealdade a Cristo, 
Ele estará conosco. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Expresse sua dor a Deus e comprometa-se a confiar em seus planos. 

Leia Salmos 119. 81-96 

Leia Provérbios 28. 15,16 

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. 


