
DIA 157 

Leia I Reis 1.1-53 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 1.5,6 
 

          Davi foi usado por Deus para liderar uma nação. Entretanto, ele teve problemas 

em administrar a própria família. Por Davi nunca ter contrariado o filho, Adonias não 

sabia trabalhar dentro dos limites. Ele sempre queria que fosse da sua forma, 

independente da vontade de Deus. 

     Líderes tementes a Deus não podem achar que tem o bem-estar espiritual de seus 

filhos garantido. Caráter leva anos para ser construído, exigindo disciplina atenciosa e 

paciente. Um filho indisciplinado pode parecer bonitinho para seus pais, mas um 

adulto indisciplinado destrói a si mesmo e ao próximo. Ao impor limites para seus 

filhos, você torna possível que, mais tarde, eles desenvolvam o autocontrole de que 

precisarão. 

     Não deixe que seu serviço a Deus, mesmo em situações de liderança, tome tanto 

do seu tempo e energia que faça você negligenciar outras responsabilidades dadas 

por Ele. Discipline seus filhos cuidadosamente enquanto jovens, para que virem 

adultos com autocontrole (Pv 22.6). 
 

Leia Atos Dos Apóstolos 4.1-37 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
QUAL A IMPORTÂNCIA DOS MILAGRES? 

      Ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, a atividade do Deus vivo é claramente 

vista nos milagres, nos prodígios e nos sinais milagrosos (At 4.29-31; 5.12-15; 6.8; 8.6,7; 

9.34). A Bíblia não tenta provar milagres, mas simplesmente os relata. Cheios do 

Espirito Santo, os apóstolos de Jesus e outros líderes cristãos os realizaram. Os 

milagres oferecem evidências tangíveis do poder e da verdade da mensagem cristã (At 

14.3). 

     Os maiores milagres são (1) a vinda de Jesus Cristo como a Palavra de Deus 

encarnada, (2) sua gloriosa ressurreição dos mortos e (3) o milagre do novo 

nascimento (Jo 3.3-8). A vinda de Jesus ao mundo para ser o Salvador e para morrer 

pelos nossos pecados mostra-nos o quanto Deus ama-nos (Rm 5.8; Ef 2.4,5). O fato de 

Deus ter ressuscitado Jesus dos mortos revela o Seu poder sobre a morte e dá-nos 

esperança viva, a promessa da vida eterna (1 Pe 1.3,4). A pessoa que deposita sua fé 

em Jesus Cristo como Salvador e Senhor recebe a vida eterna (Jo 1.12; Rm 5.1,2). Os 

milagres apenas nos lembram da verdade de que nada é impossível a Deus (Lc 1.37). 

 



ESTUDO DE HOJE: ATOS 4.13-20 

 

     A evidência de um homem curado e de vidas transformadas foi esmagadora e 

irrefutável; no entanto, líderes religiosos não queriam crer em Cristo, e por isso, 

continuaram tentando abafar a verdade. Mas a lealdade de Pedro e João ao Senhor 

ultrapassou qualquer pressão que os líderes religiosos colocassem sobre eles. Eles não 

poderiam manter-se em silêncio, ainda que ameaçados, porque a evidencia era 

impressionante demais.  

     Às vezes podemos ser pressionados a manter em sigilo a nossa fé em Cristo porque 

algumas pessoas sentem-se inconfortáveis ou ofendidas. Não se surpreenda se alguns 

rejeitarem você juntamente com seu positivo testemunho sobre Cristo. "Se o mundo 

nos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim”, lembrou Jesus 

aos seus discípulos (Jo 15.18). 

     Quando uma convicção está estabelecida, mesmo a mais clara apresentação dos 

fatos não pode mudá-la. No entanto, não desista também. Ore por essas pessoas e 

continue a espalhar as boas-novas. Se o seu testemunho sobre Deus ficou 

enfraquecido, peça a Ele uma visão renovada sobre si mesmo e sobre a paz que Cristo 

dá. Lembre-se da ressurreição de Jesus, que inspirou Pedro e João. Como resultado, 

"sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sempre sabendo que o 

vosso trabalho não é vão no Senhor" (1 Co 15.58). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore pelos cristãos que estão vivendo em lugares hostis ao evangelho. Que Deus 

proteja-os e que lhes dê liberdade para compartilharem a sua fé.  

Leia Salmos 124.1-8 

 

Leia Provérbios 16.24 

 

 

 

 

 

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. 



 


