
DIA 336 

Leia Daniel 9.1-10.21 

 

ESTUDO DE HOJE: DANIEL 9.3-19 
 

            Daniel sabia orar. Quando orava, jejuava, confessava seus pecados e 
rogava para que Deus revelasse Sua vontade. Ele orava com completa 
sujeição a ao Senhor e total abertura ao que Deus dizia-lhe.  
          Quando você ora, fala abertamente com Deus? Examine sua forma 
de agir. Fale com Deus com abertura, vulnerabilidade e honestidade, e 
prepare-se para a Sua resposta. 

Leia 1 João 2.18-3.6 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O ANTICRISTO É UMA PESSOA ESPECÍFICA? 
 
          O termo “anticristo" aparece apenas nas cartas de João. Este esperava 
que muitos anticristos aparecessem na história, e todos eles negariam que 
Jesus era tanto divino quanto humano (Jo 2.18,22; 4.2,3; 2 Jo 1.7). 
         Em Apocalipse 13.1-18, esse espírito hostil e que se opõe a Cristo é 
personificado pela "outra besta" que serve ao dragão (Satanás) e a primeira 
besta. 
          Se João esperava um último anticristo ainda maior do que uma figura 
política como Nero ou Domiciano, isso é incerto. De qualquer maneira, os 
cristãos devem dar importância à presença do mal e sua oposição a Cristo 
por meio de estruturas de pessoas e de poder deste mundo. Resistir a esses 
inimigos pode levar à perseguição e, até mesmo, à morte. No entanto, 
nossa esperança repousa na vitória em Cristo. 
 

ESTUDO DE HOJE: 2.24 

 
            Esses cristãos ouviram as boas novas, muito provavelmente do 
próprio João. Eles sabiam que Cristo era o Filho de Deus, que morreu por 
seus pecados e ressuscitou para dar-lhes vida nova, e que Ele voltaria para 
estabelecer Seu Reino em plenitude. Mas alguns dos crentes corriam o 
risco de sucumbir a argumentos falsos. Por isso, João incentivou-os a 
guardarem a verdade cristã que ouviram no início de sua caminhada com 
Cristo. 
          É importante crescer no conhecimento do Senhor, aprofundar nossa 
compreensão por meio do estudo cuidadoso e ensinar essas verdades ao 



próximo. Contudo, não importa o quanto aprendamos, é sempre valioso 
voltar às verdades básicas sobre Cristo. Jesus será sempre o Filho de Deus, 
e Seu sacrifício por nossos pecados é permanente. Nenhuma verdade na 
Bíblia irá jamais contradizer esses ensinamentos. Quando você estiver 
confuso sobre algum aspecto da fé ou fica distraído com questões menos 
importantes, volte sua atenção para Cristo. Ele é a figura central da Bíblia, e 
focar nele irá ajudar a esclarecer e priorizar tudo mais. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Comprometa todo seu ser aos cuidados de Deus, confiante em sua atenção. 

Leia Salmos 121.1-8 

Leia Provérbios 28. 27,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


