
DIA 163 

Leia I Reis 9.1 até 10.29 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 10.1-5 
 

     A rainha de Sabá foi ver com os próprios olhos se tudo que ouviu sobre Salomão 

era verdade. Competições utilizando enigmas ou provérbios eram comumente 

usadas para testar a sabedoria. A rainha pode ter usado algo assim quando 

questionou Salomão. Mas quando ouviu suas respostas e viu seu reino, ela percebeu 

que as conquistas de Salomão receberam poucas aclamações e reconheceu que o 

Senhor estava ajudando o rei. 

     Tiago diz que podemos pedir sabedoria a Deus, pois Ele nos dará (Tg 1.5). O 

Senhor dá-nos Seu Espírito para guiar-nos (Jo 14.16,17). Em oração, devemos render-

nos à Sua orientação nas situações que enfrentamos. Devemos também ler a Biblia 

regularmente com o discernimento e entendimento que Ele dá-nos. 

     As conquistas de Salomão resultaram de sua sabedoria que foi dada por que 

honrava o "nome do SENHOR’’ (1Rs 10.1). Assim como Salomão, precisamos de 

sabedoria para experimentarmos vidas de valor. Quando temos sabedoria, nossa vida 

pode trazer honra ao nome de Deus. Há alguma pessoa ou propósito melhor para o 

qual podemos dedicar a nossa vida? 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
COMO DEUS É FIEL AO SEU POVO? 

    Após Salomão ter terminado a dedicação do templo, o Senhor apareceu a ele e 

lembrou o de que se o povo fosse infiel à sua aliança, seria punido ( I Rs 9.6-9). Por 

outro lado, se o povo fosse fiel, Deus habitaria no meio dele e nunca iria abandoná-lo 

(I Rs 6.12.13). 

    Deus chamou a nação de Israel para ter uma aliança com Ele. Apesar de Sua 

identidade única como povo de Deus, Israel "sacrificava sobre os altos" (1 Rs 3.2). Em 

outras palavras, o povo continuava a praticar um culto pagão. 

      Tanto o Reino do Norte como o do Sul caíram nesse pecado, mas o caso do povo 

do Reino de Norte foi pior. Separado de Judá, o Reino do Sul, ele logo seguiu seus 

lideres corruptos na idolatria e nas práticas religiosas apóstatas. Ele quebrou a aliança. 

E apesar das advertências de Deus, ele foi infiel e o castigo divino era certo. Porém, 

ainda assim, Deus manteve um remanescente fiel entre esse povo e tinha planos para 

o bem-estar futuro do povo.  

     Deus ainda tem um povo que é Seu (1 Co 1.2). O povo de Deus agora constitui o 

templo divino e deve experimentar uma vida santa, sendo ‘’um povo seu especial, 

zeloso de boas obras" (Tt 2.14). Sua esperança é viver com o Senhor para sempre (1 Ts 



4.15-17). Esse povo tem a promessa de Deus de que Ele nunca irá abandoná-lo, mas 

será sempre fiel às Suas promessas para ele (2 Tm 2.13). 

 

Leia Atos 8.14-40 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 8.18-24 

 

     Simão pensou que poderia comprar o poder do Espirito Santo, mas Pedro o 

repreendeu duramente. 

    Por quê? A única maneira de receber o poder de Deus é fazer o que Pedro disse 

para Simão - arrepender-se, pedir perdão a Deus e ser cheio do Espírito. Nenhuma 

quantia em dinheiro pode comprar a salvação, o perdão do pecado ou o poder de 

Deus. Essas coisas somente são adquiridas por meio do arrependimento e da fé em 

Cristo como Salvador. 

     Deus não nos abençoa para que melhoremos de vida ou nossos bolsos, embora 

façamos isto com frequência. Mas, em vez disso, Ele dá-nos dons para que o 

glorifiquemos ao edificar o próximo. Quando você desejar uma habilidade que poderia 

enriquecer ou honrar apenas você, examine o seu coração. E em vez de ficar parado 

desejando o que você não tem, encontre formas de servir a Deus e ao próximo com os 

dons com os quais Ele já o abençoou. 

     Jesus tinha uma promessa e um aviso para os que buscam os dons de Deus: 

"Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância; mas ao que não tiver, 

até o que tem ser-lhe-á tirado" (Mt 25.29). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Considere o que você deseja que o Senhor faça e peça que Ele dê-lhe mais de si. 

Leia Salmos 130.1-8 

 

Leia Provérbios 17.2,3 

 

  

 

 

 

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. 


