
DIA 155 

Leia II Samuel 22.21 até 23.23 

 

ESTUDO DE HOJE: II SAMUEL 22.29-32, 47-51 
 

          Davi adorava Deus de todo coração. Em seu cântico, ele usou muitas metáforas 

como rochedo, luz e escudo para representar os maravilhosos atributos de Deus. 

     Adoração não é somente um cântico "sobre" Deus, mas é também um cântico 

"para" Ele. Adorar Deus tem vários aspectos: primeiro, agradecer-lhe por cada 

atributo de Sua natureza divina. Por isso, conforme você lê a Bíblia, procure por 

outras características que Deus tem e pelas quais você já agradeceu. Segundo, centre 

o seu coração em Deus. Tome um atributo Seu, como Sua misericórdia, e concentre-

se nele por uma semana, durante sua meditação e oração. 

     Terceiro, agradeça a Deus por Seus muitos dons graciosos. Faça uma lista e conte 

suas bênçãos. Quarto, agradeça a Deus por seu relacionamento com Ele. Por 

intermédio de Cristo você tem recebido o dom da salvação. Diga a Deus 

continuamente o quanto você admira o Seu dom - Ele mesmo. 
 

Leia Atos Dos Apóstolos 2.1-47 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
QUAL É O PAPEL DO ESPÍRITO SANTO E COMO ELE OPERA?  

      O livro de Atos dos Apóstolos claramente enfatiza a presença e o poder do Espirito 

Santo. Jesus falou com antecedência acerca da influência do Espirito no crescimento da 

Igreja (At 1.8). O Espírito guiou, de maneira clara, os apóstolos na seleção de líderes 

cheios do Espirito, que cuidariam das necessidades das viúvas falantes de língua grega 

e na nomeação de Barnabé e Saulo para a obra missionara (At 6.1-7; 13.1-5). Os líderes 

cheios do Espírito, Estevão e Filipe, pregaram mediante Seu poder. E o Espirito 

fortaleceu o ministério de Paulo desde o principio (At 6.5; 8.29; 9.17). 

     Quando o conselho da Igreja primitiva reuniu-se para considerar a membresia dos 

gentios na igreja, os presentes seguiram a direção do Espírito (At 15.28). O Espírito 

guiou e fortaleceu o crescimento o desenvolvimento e a expansão da igreja (At 2.4; 

4.31; 8.17; 9.31). Por causa da importância da Sua obra em Atos dos Apóstolos, este 

livro tem sido, geralmente, chamado de "Atos do Espírito Santo”. 

     O Espírito Santo opera de muitas maneiras. Ele dá e restaura a vida (SI 104.30; Rm 

8.11), chama e comissiona trabalhadores para a obra de Cristo (At 13.2; 20.28) e guia 

os servos de Deus para onde e quando quer, para fazer o que Ele deseja (At 8.29; 

10.19,20; 16.6). Ele inspirou a composição da Bíblia (2 Tm 3.16.17; 2 Pe 1.20,21) 

instruindo a Igreja na mensagem de Cristo (Jo 14.26). O Espírito Santo da testemunho 



por meio de sinais e maravilhas do poder das boas-novas (At 14.3; Hb 2.4) e ensina as 

verdades da Bíblia ao povo de Deus (At 1.16; Hb 9.8: 10.15,17). 

     Espírito de Deus dá testemunho de Jesus e glorifica-o (Jo 15.26; 16.14). Ele 

convence as pessoas de sua natureza pecaminosa e da necessidade que têm das boas 

novas (Jo 16.8) e alerta os cristãos contra o endurecimento do coração deles (Hb 3.15). 

Ele concede dons ao povo de Deus (I Co 12.4,11), fortificando-o e capacitando-o a 

compartilhar o evangelho, a servir ao Senhor e a participar ativamente do Reino de 

Deus. 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 2.1-12 

 

     O Espírito deu aos cristãos a habilidade de falar em outras línguas - um milagroso 

evento que chamou a atenção da multidão internacional que estava reunida na cidade 

para a Festa de Pentecostes. Judeus de todos os lugares estavam em Jerusalém para 

aquela festividade. Eles ficaram surpresos ao ouvirem suas línguas sendo faladas por 

pessoas que não a aprenderam. 

     As boas-novas se espalhariam por toda a terra, começando por Jerusalém (At 1.8). A 

inclusão de todas as nações ilustrava que o plano de Deus envolvia todos. 

     A salvação por meio da fé em Jesus não está limitada a nenhuma raça ou grupo de 

pessoas. Cristo oferece a salvação a todas as pessoas, não importando qual seja a sua 

raça, tom de pele, nacionalidade ou língua. 

     Deus oferece a você o perdão e a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. E Ele 

chama você para ajudar o próximo a compreender as boas novas. O Senhor também 

derrama do Seu Espírito Santo para capacitá-lo a comunicar Sua mensagem. 

     Que língua Deus deu a você? Em que estabeleceu você? Que colega de trabalho ou 

amigo Ele colocou em Sua vida? Qual participação Deus deu-lhe em Seu plano 

mundial? Você será parte dele? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Peça ao Senhor que dê paz aos cristãos em vez de contendas e divisões, e que dê a 

Israel, Seu povo escolhido, paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, o Messias. 

Leia Salmos 122.1-9 

 

Leia Provérbios 16.19-20 

 

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. 



 


