
DIA 162 

Leia II Reis 8.1 até 8.66 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 8.41-43 

 

        Deus escolheu Israel para ser uma bênção para todo o mundo (Gn 12.1-3). Israel 

deveria ser uma luz para as nações vizinhas. Por isso, Salomão orou para que não 

israelitas vissem a luz de Israel, aprendessem a temer o Senhor e vivessem em um 

relacionamento com Ele. 

     Infelizmente, o próprio pecado de Israel e sua cegueira espiritual impediram que a 

nação alcançasse o restante do mundo com o amor de Deus. Mas louvado seja o 

Senhor! Jesus cumpriu o propósito de Israel e tornou-se a bênção de Deus. Ele era 

descendente de Abraão e de Davi (Gl 3.8,9) e tornou-se o Messias para todos os povos, 

tanto judeus e como gentios. 

     Alcançar o mundo e ser uma bênção ainda é o propósito de Deus para o Seu povo 

hoje. Cristãos devem aproveitar cada oportunidade para espalhar o amor de Deus a 

todos. 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 7.51 até 8.13 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 7.52-54 

 

     Os líderes religiosos acreditam que comparar Jesus ao divino Filho do Homem era 

blasfêmia, a qual significa falar de Deus sem reverência e, em Israel, a penalidade para 

isto é morte por apedrejamento (Lv 24.14) Todavia, eles apedrejaram Estêvão sem um 

julgamento. 

     As palavras de Estêvão eram verdadeiras, mas os lideres não compreenderam isso 

porque não estavam buscando a verdade, nem estavam abertos a ela. Assim, pessoas 

como Saulo ouviram o testemunho de Estêvão e testemunharam a sua morte (At 7.58). 

Entretanto, Saulo mais tarde se tornaria Paulo, que foi essencial na expansão das boas-

novas de Deus pelo império Romano. Ainda assim, Estêvão morreu sem a garantia de 

que algo aconteceria por conta do seu testemunho. 

     Podemos não enfrentar a morte por testemunhar sobre Cristo, mas as pessoas 

podem resistir à verdade e tentar silenciar-nos. Mas continue honrando a Deus por 

meio de sua conduta e palavras. Embora muitos possam voltar-se contra você e sua 

mensagem, o Espírito pode plantar uma semente no coração de alguém por meio dela. 

E aqueles que se opõem a você agora, mais tarde, podem converter-se a Cristo, 

mesmo sem que você saiba disso. 

 



ORANDO OS SALMOS 

 

Lembre-se dos cristãos que estão sendo perseguidos por sua fé, e ore pra que Deus 

liberte-os para que sirvam a Ele com alegria. 

Leia Salmos 129.1-8 

Leia Provérbios 17.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


