
DIA 333 

Leia Daniel 6.1-28 

 

ESTUDO DE HOJE: DANIEL 6.16-27 

 
      Leões rondavam o campo e as florestas da Mesopotâmia, e o povo 
temia-os e grandemente respeitava seu poder. Alguns reis caçavam leões 
por esporte. Os persas capturavam-nos, deixando-os em grandes parques, 
onde eram alimentados e cuidados. E os leões também eram usados para 
executar pessoas, como foi o caso na história de Daniel. 
     Mas Deus tem formas que nenhum de nós pode imaginar de libertar Seu 
povo. É sempre precipitado desistir e ceder à pressão dos descrentes, 
porque o tempo de Deus geralmente começa quando todas as outras 
opções já foram usadas. Seu poder começa onde o nosso acaba (1 Co 1.25). 
Confiar em Deus é ter paz imensurável. 
     Pelo fato da fé de Daniel ter chegado a um momento crucial e além de 
todo poder humano, o rei Dario também ficou convencido do poder de 
Deus. Embora Daniel estivesse cativo em uma terra estranha, sua devoção 
ao Senhor era um testemunho para go vernantes poderosos. Se você 
encontra-se em um ambiente novo, confie no poder de Des além de sua 
última esperança. Seja fiel a Deus e Ele usará você para tornar Seu poder 
conhecido por outros. 
 

Leia 2 Pedro 3.1-18 

 

ESTUDO DE HOJE: 2 Pedro 3.3-10 

 
      "Nos últimos dias", escarnecedores dirão que Jesus nunca voltará, mas 
Pedro refuta este argumento explicando o domínio de Deus sobre o tempo. 
Os “últimos dias" referem-se a época entre a primeira e a segunda vinda de 
Cristo. Portanto, assim como Pedro, vivemos nos últimos dias. Devemos 
fazer a obra que Deus chamou-nos para fazer e crer que Ele voltará 
conforme prometeu. 
      Deus pode ter parecido lento para esses crentes, dado que enfrentavam 
perseguição todos os dias e desejavam ser libertos. Ele também pode 
parecer devagar para nós em nossa época. Mas Deus não é vagaroso Ele 
somente não segue o nosso calendário (SI 90.4). Jesus está esperando que 
mais pecadores arre pendam-se e busquem-no. No entanto, não deixe que 
a "lentidão" de Deus justifique sua procrastinação. Mas, em vez disso, deixe 
que a fidelidade permeie a sua vida. Pense em como honrar Deus hoje, 
enquanto faz planos para servi-lo no futuro. Esteja pronto para encontrar 



Cristo a qualquer hora - até mesmo hoje - mas também planeje-se para 
isso, mesmo que leve muito anos. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Hoje, peça a Deus entendimento para aplicar Sua Palavra à sua vida. 

Leia Salmos 119. 129-152 

Leia Provérbios 28. 21,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


