
DIA 164 

Leia I Reis 11.1 até 12.19 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 11.1-13 
 

     Salomão permitiu influencias pagãs em sua vida ao casar-se com mulheres que 

adoravam outros deuses. Deus proibia isso claramente, mas Salomão casou-se com 

muitas estrangeiras para formar alianças estrangeiras. Essas alianças aceleraram a 

corrupção espiritual da nação ao comprometer o cometimento espiritual de 

Salomão, e ,conforme previsto, desviaram-lhe o coração do Senhor. As 

consequências espírituais e políticas para o seu povo foram desastrosas (2 Rs 

17.5,23). 

      Não basta conhecer a Palavra de Deus nem mesmo acreditar nela. Devemos 

seguí-la e aplicá-la às nossas atividades e decisões diárias. Leve à sério os comandos 

do Senhor. Ele conhece nossas forças e fraquezas e Suas ordens são sempre para o 

nosso bem. Quando o povo ignora as ordenanças de Deus, consequências negativas 

serão o resultado inevitável. 

     Você pode ter uma fé forte, mas ainda áreas de fraqueza -e é ai que a tentação 

geralmente ataca. Peça a Deus que te mostre as áreas em que você demonstrou 

fraquezas no passado. Procure nele a força e proteção para onde você é Fraco. Como 

você pode depender mais completamente de Deus para obter força e proteção 

nessas áreas. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
COMO AS PRIORIDADES ESPIRITUAIS DE UM LÍDER AFETAM SUA 

LIDERANÇA SOB O POVO DE DEUS? 

    Um bom governo depende de uma boa liderança. Muitos lideres de Reis deixaram 

um registro de boas realizações que se originaram de um sólido compromisso 

espiritual. No entanto, aqueles que não mantinham uma alta estima pela direção do 

Senhor experimentavam o fracasso - até mesmo os reis que foram elogiados pelo 

narrador. 

     Salomão serve de exemplo. Quando inicialmente encontrou o Senhor (I Rs 3), ele 

pediu em humildade direção e sabedoria divinas. Por isso, o Senhor o abençoou com 

sabedoria, honra e prosperidade, as quais Salomão usou para liderar bem Israel ( I Rs 

4.1-8.66). 

     Quando o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez (I Rs 9). Ele elogiou o rei e 

desafiou-o a continuar seguindo-o "com inteireza de coração e com sinceridade" (I Rs 

9.4) para que ele pudesse continuar a experimentar a bênção e o sucesso. Mas Deus 



também o alertou acerca do que aconteceria se ele abandonasse o Senhor. A 

advertência de Deus prenuncia o declínio espiritual de Salomão. 

      Passado tempo, quando o Senhor apareceu a Salomão pela terceira vez (I Rs 11), 

sua busca por fama e poder levaram-no, primeiro, a tolerar, e em seguida, a apoiar as 

práticas pagãs de suas esposas estrangeiras. Consequentemente, o Senhor anunciou 

que o reino seria dividido após a morte de Salomão. 

 

Leia Atos 9.1-25 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 9.20-25 

 

     Imediatamente após receber a visão e passar algum tempo com os discípulos de 

Damasco, Saulo foi à sinagoga dizer dos judeus que Jesus "era o Filho de Deus". A 

genuinidade do encontro de Saulo com Cristo ressurreto é atestada pelo entusiasmo e 

ousadia de sua pregação. A declaração aberta de Saulo provocou espanto, pois ele era 

justamente o homem que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome. Os 

argumentos de Saulo eram poderosos porque ele era um estudioso brilhante. 

     Alguns cristãos aconselham os novos convertidos a esperarem até que estejam 

completamente embasados na fé para tentar compartilhar as boas novas. No entanto, 

Saulo, em contraste, não esperou para testemunhar. Embora não devamos apressarnos 

-para entrar de forma despreparada em um ministério, não devemos esperar para dizer 

ao próximo o que Deus fez por nós. O que você pode fazer nesta semana para dizer ao 

próximo sobre o que o Senhor fez em sua vida? Peça a Deus oportunidades de falar e 

a presença e o poder do Espírito enquanto você estiver falando. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Sente-se sossegadamente diante de Deus e agradeça-o por ter cuidado de você em 

todas as áreas de sua vida. 

Leia Salmos 131.1-3 

 

Leia Provérbios 17.4,5 

 

  

 

 

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. 


