
DIA 331 

Leia Daniel 4: 1-37 

 

ESTUDO DE HOJE: DANIEL 4:17 

 
      Uma das lições mais défices aprender que Deus soberano. Ele está 
acima de todos aqueles que estão acima de nos. Ele limita o poder e a 
autoridade de todo governo, negócios e lideres religiosos do mundo. 
Aqueles que vivem em liberdade e estão dispostos a aproveitar ao máximo 
suas escolhas acham isso difícil de entender. Mesmo achando que somos 
livres para fazer o que desejarmos. Deus é soberano sobre todos os nossos 
planos e desejos. 
       Boa parte do mundo pensou que Nabucodonosor era um rei poderoso 
(ou mesmo divino), e ele certamente tem grande poder, liberdade e 
autonomia. Mas Deus mostrou que Nabucodonosor era um homem 
comum. O rei enlouqueceu e tornou-se como um animal por um tempo 
determinado por Deus. O Altíssimo humilhou Nabucodonosor para mostrar 
que o poderoso Deus, e não Nabucodonosor era o Senhor das nações. 
     O orgulho pode ser uma das tentações mais perigosas que você vai 
enfrentar. O orgulho egoísta irá expulsar Deus de sua vida se você permitir. 
Não deixe que o seu sucesso faça você esquecer-se do Senhor. Cultive um 
coração de gratidão pelo que Deus deu lhe, refletindo em tudo o que Ele 
está fazendo por você. 
 

Leia 2 Pedro 1.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: 2 Pedro 1.5-10 

 
      Pedro queria alertar crentes complacentes, que deram ouvidos a falsos 
mestres que diziam que, como a salvação não é baseada em boas obras, 
podiam viver como quisessem. Se você verdadeiramente pertencer ao 
Senhor, escreveu Pedro, seu trabalho árduo provará isto.  
      A fé deve ser mais que a crença em certos fatos. Ela deve resultar em 
ação, crescimento no caráter cristão e praticar disciplina moral, ou ela irá 
desfalecer (Tg 2.14-17). Pedro lista diversas ações de fé: aprender a conhecer 
melhor Deus, desenvolver perseverança, fazer a vontade do Senhor e amar 
o próximo. No entanto, essas ações não vêm automaticamente. Elas 
exigem trabalho duro e são uma parte contínua da vi da cristã. Não 
terminamos uma e começamos a próxima, mas trabalhamos em todas ao 
mesmo tempo. Deus trabalha em nós, mas também nos dá a 
responsabilidade de aprender e crescer. 



 
      Se a sua fé não está produzindo as qualidades lis datas em 2 Pedro 1.5-7, 
pergunte-se por que não. Seu trabalho árduo não lhe salvará. Mas trabalhar 
arduamente exigirá que você confie em Deus para ser fiel. É essa fé que 
agrada a Deus. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Considere como a palavra de Deus pode guiar você em suas escolhas hoje. 

Leia Salmos 119: 97-112 

Leia Provérbios 28:17,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


