
DIA 166 

Leia I Reis 14.1 até 15.24 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 14.25-28 
 

     Quando Roboão chegou ao poder, ele herdou um poderoso reino. Tudo que ele 

sempre desejou foi-lhe dado. Mas, aparentemente, ele nao reconheceu por que tinha 

tanto ou como tudo foi obtido. 

     Apenas cinco anos após a morte de Salomão, o templo e o palácio foram 

saqueados por invasores estrangeiros. Quando o rei Sisaque do Egito tomou os 

escudos de ouro que Salomão tinha feito, Roboão substituiu-os por escudos de 

cobre. Eles refletiam  a decadente fidelidade do reino de Roboão. 

     Quando o povo tornou-se espiritualmente corrupto e imoral (1 Rs 14.24), bastou 

pouco tempo até perderem tudo. Quão rapidamente a glória, o poder e o dinheiro 

desapareceram! A destruição completa de Judá e Jerusalém foi evitada somente 

quando Roboão arrependeu-se (veja 2 Cr 12.12). 

     Quando Deus se vai de nossa vida, tudo mais se torna inútil, não importa o quão 

valioso pareça. Se voltarmo-nos à riqueza e imoralidade, as coisas que realmente 

importam podem desaparecer, incluindo fortes relacionamentos familiares e o 

relacionamento com Deus. Se você está sendo tentado a buscar riqueza e prazer, 

retorne para o Senhor e busque a Sua bênção e companhia, em vez daquilo outro. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
COMO JEROBOÃO MACULOU A PURA ADORAÇÃO QUE DEUS HAVIA 

ESTABELECIDO PARA ISRAEL? 

    Um dos principais propósitos do Senhor para Seu povo é que este oferecesse-lhe 

adoração pura. Desde o início do relacionamento de Deus com Israel, Ele forneceu 

provisão para que a adoração fosse agradável a Ele (Êx 20 - Lv 8). A Lei de Deus deveria 

manter a adoração de Israel puramente focada no Senhor e em Sua Palavra. Quando 

Salomão construiu o templo como um santuário de adoração permanente, ele teve o 

cuidado de construir ‘’uma casa ao meu nome’’ ou seja, um templo para honrar o 

nome do Senhor ( I Rs 5.3-5). Ele o edificou de acordo com o padrão que lhe foi dado, 

colocando devidamente a arca na parte mais interior do santuário e dedicando o 

templo ao Senhor ( I Rs 8.1-11). Em tudo isso, Salomão confirmou as exigências 

previstas na Lei. 

    Infelizmente, as pessoas tendem a adorar de acordo com suas próprias inclinações 

em vez de fazer de acordo com as instruções divinas, e Israel não era diferente. 

Tempos depois no reinado de Salomão, ele afastou-se do Senhor ao aproximar-se de 

outros deuses. E após sua morte, seu filho, Jeroboão, estabeleceu uma religião idólatra 



concorrente ao Reino do Norte, em clara violação à Lei de Deus. Assim, a falsa 

adoração caracterizou o Reino do Norte durante os reinados seguintes.  

    Enquanto isso, em Judá, o Reino do Sul, a tolerância aos altares pagãos locais 

tornou-se uma distração espiritual persistente (I Rs 15.14; 22.43). Nem Judá nem Israel 

permaneceram puros em sua adoração ao Senhor. 

     Hoje, ainda há apenas um Deus, quem o povo de Deus deve adorar (Dt 5. 7,9). 

Nossa adoração deve vir de um coração puro. Temos de permanecer completamente 

fiéis ao Senhor no serviço dedicado a Ele (I Rs 15.14). Nossa adoração diária e semanal 

a Deus deve ter um senso de Sua presença, o que é uma fonte de renovação em nossa 

vida (At 3.20). 

 

Leia Atos 10.1-20 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 10.9-23 

 

     A lei judaica proibia que certas comidas fossem consumidas (veja Lv 11). Essas leis 

alimentícias dificultavam que judeus comessem com gentios sem quebrá-las, e por 

isso, os judeus geralmente viam os gentios como "impuros’’.  

     Foi por isso que Pedro teve dificuldades em compreender para que Deus estava 

chamando-o - foi necessária uma visão celestial repetida três vezes. A visão de Pedro 

significava que ele não deveria olhar para os gentios como pessoas inferiores que Deus 

não remiria. Depois de ter a visão, ele compreendeu que era sua responsabilidade ir 

com os mensageiros a um lar gentio e dizer a eles as boas-novas de salvação em Jesus 

Cristo. 

     Deus às vezes nos chama para colocarmos de lado nossos preconceitos e tradições 

culturais para alcançarmos  pessoas que são diferentes de nós. Quando Ele faz isto, 

precisamos estar prontos para colocar de lado nossas ideias do que é adequado, 

educado ou aceitável. Precisamos estar prontos para atravessar nossas linhas raciais, 

culturais e socioeconômicas para amar e aceitar o próximo da forma como Deus ama-

nos e aceita-nos. Assim como Pedro, precisamos estar prontos para humilharmo-nos e 

demonstrar a outras pessoas como Deus está alcançando-os. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Agradeça a Deus pelos relacionamentos que Ele restaurou e ore pelos que ainda 

precisam de restauração. 

Leia Salmos 133.1-3 

 

Leia Provérbios 17.7,8 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


