
DIA 338 

Leia Daniel 11.36-12.13 

 

ESTUDO DE HOJE: DANIEL 12.2,13 
 

            Daniel 12.2 claramente se refere à ressurreição dos justos e dos 
ímpios, embora o destino eterno de cada um seja bastante diferente. Até 
aqui, o ensino sobre ressurreição não era comum, embora todo israelita 
acreditasse que um dia seria incluído na restauração do novo Reino. Essa 
revelação acerca da ressurreição física dos salvos e dos perdidos dança de 
uma crença comum, era uma brusca mudança de uma crença comum. 
        Agora, Daniel era um idoso que fora fiel a Deus em seus dias. O 
Senhor garantiu-lhe que ele ressuscitaria dos mortos e receberia sua 
porção em Seu Reino eterno. No entanto, Daniel não deveria passar o 
restante da vida perguntando-se o que suas visões significavam. Em vez 
disso, ele deveria descansar no conforto da soberania de Deus e esperar 
pela época em que ressuscitaria para receber e compartilhar a vida eterna 
com Deus. 
        Deus não revela tudo para nós nesta vida. Por isso, devemos 
contentar-nos com o panorama parcial até que Ele queira que vejamos 
mais. Nosso foco principal não deve estar em determinar quando essas 
coisas acontecerão, mas em permanecer fiel a Deus. 
 

Leia 1 João 2.18-3.6 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE É A RESSURREIÇÃO DOS MORTOS, E QUEM SERÁ RESSUSCITADO? 
 
            A passagem bíblica de Daniel 12.1-3 ensina claramente que os mortos 
serão ressuscitados, e o próprio Daniel recebeu a promessa que também 
seria ressuscitado (Dn 12.13). No entanto, a ressurreição não será a mesma 
para todas as pessoas. Dois grupos distintos de pessoas serão res 
suscitados: os que experimentarão a vida nova e os que experimentarão 
vergonha eterna. Esses dois grupos distinguem-se por características 
morais, éticas e espirituais. A ressurreição irá revelar a verdadeira natureza 
de cada pessoa, e haverá prestação de contas éticas e espirituais ao Deus 
Altíssimo. 
             O primeiro grupo irá experimentar a nova existência chamada de 
"vida eterna" (Dn 12.2). Do Antigo Testamento, apenas neste livro essa 
expressão é encontrada. Vida eterna refere-se mais à qualidade de vida do 



que à sua duração. Aqueles que são verdadeiramente sábios conhecem, 
relacionam-se, têm experiências com Deus e ensinam os outros acerca de 
Sua justiça e sabedoria (Dn 11.33). Eles são refinados, limpos e purificados 
diante do seu Deus. A glória moral e ética dos ressuscitados do primeiro 
grupo no livro de Daniel é indicada pelas metáforas "resplandecerão como 
o resplendor do firmamento" e "refulgirão como as estrelas, sempre e 
eternamente" (Dn 12.3). 
        O segundo grupo, no entanto, experimentará a vergonha e a desgraça 
eternas em vez de vida eterna, pois não foram renovados moral, ética ou 
espiritualmente. O livro neotestamentário do Apocalipse fala ainda mais 
sobre esses dois grupos da visão de Daniel (ver Ap 20.4-6, 11-15). 
        A vida eterna destrói a morte. Enquanto Daniel relata seu resgate de 
reis, do fogo e de leões, na ressurreição, o povo de Deus será finalmente 
resgatado da morte. 

 

Leia 1 João 4.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: 1 João 4.7.11 

 
            Todos acreditam que o amor é importante, mas ele geralmente é tido 
como um sentimento. Na verdade, o amor é uma escolha e uma ação, 
conforme mostra 1 Coríntios 13.4-7. O verdadeiro teste referente ao nosso 
amor por Deus é a forma como tratamos as pessoas bem à nossa frente - 
família, amigos, colegas de trabalho e irmãos na fé. João não está dizendo-
nos "quantas pessoas" amar, mas o quanto amar as pessoas que já 
conhecemos. Nossa tarefa é amar fielmente as pessoas que Deus deu-nos 
para amar. 
         Deus é a fonte do nosso amor. Não podemos amar o Senhor 
verdadeiramente, e, ao mesmo tempo, negligenciar imagem o amor 
àqueles que foram criados à Sua imagem. 
        Jesus é o nosso exemplo do que significa amar, e o Espírito Santo dá-
nos poder para amar. Ele mora em nosso coração e torna-nos mais 
semelhantes a Cristo. O amor de Deus sempre envolve uma escolha e uma 
ação, e nosso amor deve ser igual ao dele. Como você demonstra o seu 
amor por Deus nas escolhas que faz e ações que realiza? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore pelos que necessitam da misericórdia divina, que estão sofrendo zombaria dos 

outros. 

Leia Salmos 123. 1-4 

Leia Provérbios 29.2-4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


