
DIA 167 

Leia I Reis 15.25 até 17.24 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 17.8-24 

 

       Quando Elias foi a Sidom pela primeira vez, para a casa de uma mulher viúva, ela 

expressou desespero e dívida. Quando encontrou Elias, ela pensou que estaria 

preparando sua última refeição. Mas um simples ato de fé produziu um milagre. Ela 

confiou em Elias conforme ele pediu e deu-lhe da sua comida. Então descobriu a 

provisão do Senhor que sustenta, para ela e para seu filho. 

    Mais tarde, a morte do seu filho causou-lhe uma crise de fé diante dos seus 

pecados. Porém, mais uma vez, sua confiança em Elias foi recompensada com a 

ressurreição de seu filho. Sua história, que começou com desespero, terminou com 

uma afirmação do poder e da presença de Deus. 

     A fé é o primeiro passo entre a promessa e a segurança. Milagres parecem fora do 

alcance de nossa frágil fé, mas cada milagre, grande ou pequeno, começa com um ato 

de obediência baseado na fé. Podemos não ver solução até tomarmos o primeiro 

passo de fé. porque Deus oferece ajuda onde menos esperamos. O Senhor oferece 

"pegadas [que] não se conheceram" (SI 77.19). 

     Quando colocamos nossa fé em Deus por pequenas coisas, como uma refeição, 

ficaremos mais preparados da próxima vez, quando colocarmos fé nele para coisas 

grandes – como a vida. 

 

Leia Atos 10.21-48 

 

ESTUDO DE HOJE: 10.36-43 

 

    O breve e poderoso sermão de Pedro contém um relato conciso das boas-novas: 

Jesus é o Senhor de todos, mas, ainda assim, servia a todos. Ele foi morto na cruz, e 

então trazido à vida no terceiro dia. Ele ‘’por Deus foi constituido juiz dos vivos e dos 

mortos, mas todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu 

nome’’. 

     Um sermão ou testemunho de Cristo não precisa ser longo para ser eficaz. Porém, 

deve ser guiado pelo Espírito e centrado em quem é Jesus e no que Ele tem feito. 

     Toda nação tem aqueles que são incansáveis e buscam Deus. Todavia, buscar Deus 

não é suficiente - é preciso encontrá-lo. Eles estão prontos para receber as boas-novas 

- mas alguém deve levá-las até eles. "Como, pois, invocarão aquele em quem não 

creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há 

quem pregue?" (Rm 10.14). Peça que Deus guie você nessa semana a alguém que 



precisa dessa mensagem. "Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que 

anunciam coisas boas!" (Rm 10.15). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Levante-se, erga suas mãos e louve ao Senhor. 

Leia Salmos 134.1-3 

Leia Provérbios 17.9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


