
DIA 160 

Leia I Reis 5.1 até 6.38 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 6.11-13 

 

       Deus fez uma animadora promessa a Salomão: Sua presença eterna nunca deixaria 

Seu povo enquanto os israelitas obedecessem à lei de Deus.  

     Contudo, sabendo quantas leis eles deveriam seguir, podemos pensar que essa 

condição era difícil de manter. Mas a situação dos israelitas era muito parecida com a 

nossa, hoje: Deus não os abandonou por falharem em manter uma pequena parte da 

lei. Pelo contrário, Ele ofereceu abundante perdão por todos os seus pecados, 

independente se eram pequenos ou grandes. No entanto, a separação de Deus levou à 

quebra de Suas leis, e não o inverso. Os reis abandonaram o Senhor em seu coração, 

primeiro, e depois falharam em cumprir Suas leis. 

     Em vez de focar em quão difícil é obedecer a Deus, devemos focar em manter uma 

sociedade próxima a Ele por meio da fé. Quando colocamos nossa fé nele, Ele dá-nos o 

poder para obedecer. Mas quando fechamos o nosso coração para Deus, logo 

perdemos Seu poder e Sua presença. Não importa o que fizemos no passado, 

podemos voltar para Ele em fé, receber o Seu perdão e experimentar uma aliança 

renovada e fortalecida que vêm dele. 

 

Leia Atos 7.1-29 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 7.1-7 

 

     Estêvão não se defendeu diretamente daqueles a o acusavam, mas, em vez isso, 

usou a oportunidade para resumir o seu ensino sobre Jesus e mostrar que ele era 

embasado nas Escrituras. 

     A visão de Estêvão quanto a história judaica dava um claro testemunho sobre a 

fidelidade e soberania de Deus. Apesar das contínuas falhas do Seu povo escolhido e 

dos redemoinhos de eventos mundiais, o Senhor estava executando o Seu plano. A 

vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo foram a culminação desse plano. 

   Quando testemunhamos por Cristo, não precisamos defender-nos. Mas, em vez 

disso, podemos simplesmente relembrar a obra de Deus o mais claro possível. 

Podemos inspirar-nos no que o Senhor fez no passado para mostrar que Jesus é a luz 

do mundo, assim como Estêvão fez. Como você descreveria a atividade de Deus? Você 

tem-na procurado? Pare e pense sobre o que você presenciou o Senhor fazendo e 

peça que Ele dê-lhe discernimento e entendimento quanto aos seus caminhos. Peça a 

Ele que dê a você as suas palavras no tempo certo (Mc 13.11). 



 

ORANDO OS SALMOS 

 

     Agradeça a Deus pelo presente que são as crianças em sua família e em sua 

comunidade. 

Leia Salmos 127.1-5 

Leia Provérbios 16.28-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


