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Leia Daniel 8.1-27 

 

ESTUDO DE HOJE: DANIEL 8.3-8 
 

            Os dois chifres eram os reis da Média e da Pérsia (Dn 8.20). O chifre 
mais comprido representava o domínio crescente da Pérsia no Império 
Medo-Persa. 
           O bode representava a Grécia, e seu chifre mais logo. Alexandre, o 
Grande (Dn 8.21). Essa é uma profecia incrível, porque a Grécia ainda não 
era considerada uma potência mundial quando essa profecia foi dada. 
Alexandre, o Grande, conquistou o mundo com grande velocidade e 
estratégia militar, indicados pela rapidez do bode. A quebra dos dois 
chifres simbolizava Alexandre quebrando ambas as partes do Império 
Medo-Persa. 
            Alexandre, o Grande, morreu aos 30 anos, aproximadamente, no 
ápice de seu poder. Seu reinado foi dividida em quatro partes, sob quatro 
generais: Ptolomeu I, do Egito e Palestina: Seleuco, da Babilônia e da Síria: 
Lisimaco, da Ásia Menor, e Antipatro, da Macedônia e da Grécia. 
            A precisão da profecia de Daniel fez com que muitos acreditassem 
que ela havia sido escrita depois de os eventos terem ocorrido, mas há 
muitas evidências de que ela fora escrita antes. Sempre haverá 
argumentos lançando dúvidas sobre o que Deus disse e fez, mas, às vezes, 
quando começamos com fé, tudo faz muito mais sentido. Daniel dá-nos 
muitos motivos para ter fé na atividade de Deus, tanto naquela época 
como no presente.. 
 

Leia 1 João 2.1-17 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO OS CRISTÃOS PODEM PROTEGER-SE DE SATANÁS? 
 
            Os escritores do Novo Testamento estavam convencidos da 
realidade do mal e dos perigos no mundo espiritual. Eles davam 
importância à existência de Satanás como uma ameaça real. 
            O diabo não somente inibe a obra do povo de Deus, mas também 
"anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar" 
(l Pe 5.8). E, como o deus deste século, ele "cegou os entendimentos dos 
incrédulos" (2 Co 4.4). Assim, o mundo descrente está sujeito ao poder do 
pecado e do inimigo (Ef 2.2; 1 Jo 5.19).  



           Os cristãos devem permanecer firmes e resistir ao diabo (Ef 4.27;Tg 
4.7). Devem também orar pelo livramento que vem de Deus e usar a 
armadura que o Senhor oferece para defenderem-se (Mt 6.13; Ef 6.10-20). 
Pela Palavra de Deus, eles podem vencer o maligno (1 Jo 2.14). Os crentes 
que andam com Cristo estão seguros, pois a cruz aniquilou o poder do 
adversário, e o Senhor protege-os (CI 2.15; I Jo 5.18). Eles também sabem 
que o Espírito Santo, que está neles, é maior do que o diabo ( 1 Jo 4.4).  
            No entanto, os cristãos precisam ser cautelosos em relação ao diabo 
e protegerem-se de seu poder, todavia, não precisam viver com medo. O 
poder do inimigo não é páreo para o poder de Deus. No Novo Testamento, 
a vida cristã não é centrada em guerra espiritual, mas em uma vida feliz de 
obediência a Deus no Espírito. 
 

ESTUDO DE HOJE: 1 João 2.15,16 

 
            Algumas pessoas pensam que o amor ao mundo é definido pelo que 
fazemos – as pessoas com as quais nos associamos os lugares para onde 
vamos, as atividades de que gostamos. Mas o amor ao mundo pode estar 
escondido internamente, pois começa no coração. Assim, três atitudes 
podem ajudar a identificá-lo:  
      Primeiro, "a busca pelo prazer físico" - a preocupação com a satisfação 
de desejos físicos; segundo, "a busca por tudo que vemos apegar-se e 
acumular coisas, curvando-se diante do deus do materialismo; e terceiro “o 
orgulho pelas nossas conquistas e posses” obsessão pelo “status” ou 
importância de alguém. Quando a serpente tentou Eva (Gn 3.16), fez isso de 
acordo com essas três áreas. Do mesmo modo, quando Satanás tentou 
Jesus no deserto, essas foram as três áreas que ele atacou (veja Mt 4.1-11), 
          Em contraste, Deus valoriza domínio próprio, generosidade e humilde 
servidão. Podemos evitar prazeres mundanos em nossas atividades, mas 
ainda os desejar em nosso coração. De modo contrário, podemos amar 
pecadores e passar um tempo com eles, assim como Jesus fazia, porém, 
mantendo um compromisso com os valores do Reino de Deus. O que você 
deseja em seu coração? Peça que Deus ajude você a ver o vazio dos 
prazeres mundanos 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ore pela paz nos lugares do mundo em que há sofrimento. 

Leia Salmos 120.1-7 

Leia Provérbios 28. 25,26 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


