
DIA 332 

Leia Daniel 5: 1-31 

 

ESTUDO DE HOJE: DANIEL 5: 17-23 

 
      O rei Belsazar provavelmente conhecia a história de Nabucodonosor. 
Nabucodonosor, um dos maiores freis da história, foi rebaixado a viver e 
agir como um animal, como forma de julgamento por seu orgulho. Mesmo 
assim, o banquete de Belsazar foi um desafio aberto à autoridade de Deus, 
pois usou os cálices de ouro do templo de Deus para beber neles. Devemos 
ter cuidado para não usar o que foi separado ao Senhor para fins 
pecaminosos. 
     A escrita na parede era uma mensagem para todos desafiavam Deus. 
Ninguém que entende que Ele é que o Criador do universo deve ser tolo ao 
ponto de afrontá-lo. Embora Belsazar tivesse poder e riquezas, seu reino 
era completamente corrupto, e ele não podia escapar do julgamento 
divino. 
    O tempo do julgamento de Deus vem para todos, mas Ele retarda Seu 
julgamento a fim de que todas as pessoas tenham mais tempo para 
arrependerem-se buscarem-no (2 Pe 3.9). Se você esqueceu-se do Senhor e 
caiu em um estilo de vida pecaminoso, afaste-se do seu pecado agora 
mesmo, antes que Ele remova qualquer oportunidade de arrependimento 
Peça para Deus perdoar-lhe, e comece a viver com Seus padrões de justiça. 
 

Leia 2 Pedro 2. 1-22 

 

ESTUDO DE HOJE: 2 Pedro 2. 1-3 

 
      Jesus disse aos discípulos que falsos mestres [ou falsos profetas] viriam 
(Mt 24.11: Mc 12.22,23). Pedro ouviu as palavras de Jesus, e agora, as via 
cumprindo-se.  Assim como falsos profetas contradisseram os verdadeiros 
profetas nos tempos do Antigo Testa mento, dizendo ao povo apenas o que 
queria ouvir, falsos mestres estavam distorcendo os ensinamentos de 
Cristo e as palavras dos Seus apóstolos. Esses mestres estavam diminuindo 
o significado da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Alguns alegam 
Jesus não poderia ser Deus. Outros, que Ele não poderia ter sido, de fato, 
homem. 
      Devemos ter cuidado para evitarmos falsos mestres hoje. Pedro dá três 
sinais de alerta para identificá-los: Primeiro, a vida deles contém ou aceita 
práticas imorais? Segundo, o dinheiro é a motivação principal desse mestre 



ou de seu grupo? Terceiro, o líder fica ofendido quando você pede 
evidências espirituais ou nas Escrituras para suas afirmações? 
      Crentes hoje agiriam bem se atentassem para os avisos de Pedro contra 
falsos mestres. Pare para avaliar o que seus mestres estão dizendo. Analise-
os de acordo com o escrutínio das Escrituras e peça que Deus dê-lhe uma 
clara perspectiva. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Pense nas pessoas de usa vida que afastam você de seguir o Senhor. Peça 

que Ele dê-lhe sabedoria para lidar com elas. 

Leia Salmos 119: 113-128 

Leia Provérbios 28: 19,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


