
DIA 337 

Leia Daniel 11.1-35 

 

ESTUDO DE HOJE: DANIEL 11.2 

 
           A visão de Daniel diminui o panorama e engloba muitas das nações 
em volta de Israel. Na verdade, Israel parece ser um espectador durante 
boa parte da visão de Daniel. 
          Alexandre, o Grande, é o "rei valente" que “Fará o que lhe aprouver" 
(Dn 11.3). Ele conquistou a maior parte das terras mediterrâneas e do 
Oriente Médio. Após sua morte, os ptolomeus ganharam controle da região 
sul da palestina e os seleucos tomaram a região norte. Daniel 11.2-20 mostra 
o conflito entre esses dois grupos pelo controle da Palestina entre 300-200 
a.C. 
         Por que Deus dá a Daniel uma visão do que aconteceria com as 
nações vizinhas? Por que não focar somente em Israel? O Senhor está 
ilustrando Seu poder e autoridade sobre todas as nações e governantes. Ele 
não é somente o Deus de Israel, mas das nações. Além disso, Ele estava 
usando as nações para Seus propósitos entre Seu povo – refinar, limpar e 
purificar a todos (Dn 11.35).  
        Geralmente, podemos ver Deus trabalhando dentro da Igreja, mas não 
vemos Seu envolvimento fora dela. Mesmo assim, o poder de Deus 
estende-se para cada ponto do globo, e Ele está cumprindo Seus 
propósitos por intermédio das nações - para o bem de Sua Igreja e Seu 
mundo. 

Leia 1 João 3.7-24 

 

ESTUDO DE HOJE: 1 João 3.19,20 

 
      Muitos têm medo de não amarem o próximo como deveriam. Eles 
sentem-se culpados porque pensam que não estão fazendo o necessário 
para mostrar o amor apropriado a Cristo. A consciência incomoda-os. João 
tinha essas pessoas em mente nesta carta. Como escapamos das 
torturantes acusações da consciência? Não é ignorando-as ou 
racionalizando nosso comportamento, mas colocando nosso coração no 
amor de Deus. 
     Quando nos sentimos culpados, devemos lembrar-nos de que Deus 
conhece nossas motivações, como também nossas ações. Sua voz de 
segurança é mais forte que a voz acusadora da consciência. Se estivermos 
em Cristo, Ele não nos condenará (Rm 8.1; Hb 9.14,15). Portanto, se você 



estiver vivendo para o Senhor, mas achando que não é bom suficiente, 
lembre-se de que Deus é maior que a sua consciência. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus que dê paz aos cristãos em vez de discórdia e divisão e que ele 
dê a Israel, Seu povo escolhido, paz com Ele por intermédio de Jesus Cristo, 

o messias. 

Leia Salmos 112.1-9 

Leia Provérbios 29.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


