
DIA 165 

Leia I Reis 12.20 até 13.34 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 13.7-32 
 

     Deus deu a esse profeta ordens específicas de não comer ou beber nada 

enquanto estiver na missão. Mas quando ele sente-se cansado e com fome, o profeta 

deu ouvidos a um homem que alegava ter uma mensagem de Deus. Pelo fato do 

profeta ter desobedecido a uma ordem direta do Senhor, ele morreu antes de chegar 

à casa, e a forma como morreu demonstra claramente que Deus estava julgando-o 

por sua desobediência. O profeta deveria ter seguido a palavra de Deus em vez de 

dar ouvidos a boatos. 

     Confie no que a Palavra de Deus diz em vez de confiar no que alguém alega ser 

verdade. Tenha discernimento, e se estiver confuso, pergunte a Deus sobre isso. 

Investigue se o que os outros alegam é uma mensagem de Deus e compare a 

informação com o que a Palavra de Deus diz e desconsidere a mensagem se ela 

contradiz-se ao que Deus deixou claro. 

 

Leia Atos 9.26-43 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
COMO A IGREJA PRIMITIVA CRESCEU? 

    O livro de Atos dos Apóstolos traça o crescimento da Igreja após o Pentecostes. Nos 

primeiros dias, houve crescimento numérico. Apenas 120 cristãos estavam presentes 

na primeira reunião de oração, buscando a orientação divina. Mas o número de 

cristãos aumentou para cerca de três mil após o poderoso derramamento do Espírito 

Santo no dia de Pentecostes (At 1.13-15; 2.41). Muitos mais creram na pregação de 

Pedro e João, e o número cresceu para cerca de cinco mil, o qual continuou crescer (At 

4.4; 5.14; 6.1; 9.31; 21.20). 

     Há também grandes evidências de crescimento "geográfico" (At 1.8; 9.15). A Igreja 

não se limitava a Jerusalém, pois a mensagem de salvação em Cristo espalhou-se para 

Lida, Sarona e Jope, na costa do Mediterrâneo (At 9.35,42,43) . A mensagem também 

se expandiu de sua base judaica para Samaria e depois para Fenícia, para Chipre e 

Antioquia (At 8.6,12; 11.19-26). 

    Com o aumento numérico e geográfico da fé, as comunidades cristãs tambem 

experimentaram um profundo e vital crescimento espiritual. O livro de Atos dos 

Apóstolos descreve vividamente esse desenvolvimento na vida da Igreja, com 

descrições de unidade em oração em meio a crises, de generosa partilha de bens, de 

coragem durante a perseguição e de ousadia para testemunhar (At 2.42,47; 4.23-37; 



5.17-33, 40,42). A pregação de Filipe e a maneira como Estevão morreu mostram um 

alto padrão de maturidade e de vida espiritual. Os líderes da igreja incentivavam e 

fortaleciam os crentes, além de torná-los mais firmes na fé, de capacitá-los a enfrentar 

perseguição e de viver o que pregavam (At 14.22; I Ts 1.5-8). A inclusão dos gentios na 

igreja também resultou em crescimento espiritual significativo. "De sorte que as igrejas 

eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número" (At 16.5). 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 9.36-42 

 

     Tabita causou um enorme impacto em sua comunidade, pois estava cheia de boas 

obras e esmolas que fazia, produzindo túnicas e outras vestimentas. Quando morreu, o 

quarto ficou cheio de lamentadores, e muitos deles eram pessoas que ela havia 

ajudado. E quando ela foi trazida de volta à vida, a novidade correu pela cidade. 

     A Bíblia não diz nada sobre Tabita ter o dom da oratória, mas ela usou os dons que 

tinha para amar e ajudar as pessoas à sua volta. 

     Deus usa grandes pregadores como Pedro e Paulo, mas também usa aqueles que 

têm dons de bondade, como Tabita - e as pessoas choraram a sua morte e alegrem-se 

com a sua vida. Que talentos, habilidades ou capacidades o Senhor tem dado a você? 

Em vez de desejar ter dons diferentes, fielmente use os dons que Deus tem dado a 

você. Como você pode usar os que dons que Ele lhe deu para mostrar o Seu amor ao 

ajudar e incentivar o próximo? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore para que o Senhor estabeleça e edifique um santuário dele em seu coração, vida e 

comunidade. 

Leia Salmos 132.1-18 

 

Leia Provérbios 17.6 

 

  

 

 

 

 

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. 


