
DIA 168 

Leia I Reis 18.1-46 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 18.20-40 
 

          Elias desafiou o povo a tomar uma posição - a seguir quem fosse o verdadeiro 

Deus. Embora os profetas de Jezabel gritassem e dançassem o dia todo para invocar 

Baal, não houve resposta. Então, ao pôr do sol, chegou a vez de Elias. Ele preparou o 

seu sacrifício e fez uma oração curta e direta. Imediatamente o Senhor Deus 

respondeu lançando fogo do céu. Então o povo de Israel converteu-se ao Senhor e 

reconheceu que Ele é o verdadeiro Deus. 

     Ídolos de madeira ou pedra não são grandes tentações para nós hoje. No entanto, 

para nós, poder, status, aparência ou posses são tentações bem maiores. Mas eles 

são igualmente sem vida. Quando tempos de crise vêm e desesperadamente 

procuramos uma saída, esses ídolos não respondem. Eles não podem oferecer-nos 

respostas verdadeiras, orientações ou sabedoria. Na verdade, eles afastam-nos do 

único e verdadeiro Deus, que é capaz de fazer isto. 

     Devemos dedicar-nos ao Senhor Deus e pedir Sua ajuda em todas as 

circunstâncias. Não precisamos gritar e dançar para chamar a atenção de Deus. Mas, 

em vez disso, "no sossego e na confiança, estaria a vossa força” (ls 30.15). Assim 

como Elias, podemos ficar confiantes de que Deus está presente e é atencioso 

conosco, quando procuramos honrá-lo. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
COMO A FOME IMPACTAVA AS COMUNIDADES NO MUNDO ANTIGO? 

      A fome não era incomum no mundo antigo. Ela era uma catástrofe devastadora nas 

sociedades agrárias. Causada pela seca, pela falta de safra ou por um cerco, ela era, 

muitas vezes, acompanhada de doença ou de guerras que traziam a adversidade a 

muitos níveis da sociedade, até mesmo para os animais. A fome tinha resultados de 

grande alcance na inflação dos preços, no roubo, na exploração social, no declínio 

agrícola, na migração e, até mesmo, no canibalismo. Portanto, a fidelidade a Deus era 

uma vívida necessidade em particular (SI 33.18,19) e as bênçãos divinas sobre a nação 

incluíam proteção contra a fome (Ez 34.29). Porém, Deus, às vezes, usava a fome como 

julgamento para os israelitas (Lv 26.14-20). 

     Jesus reviveu a experiência de Israel em Sua própria prova no deserto, e recusou-se 

a transformar pão só para si (Mt 4.3,4; ver Dt 8.3). Sua perseverança mostrou que a 

escassez e a fome podem desenvolver humildade e confiança na providência divina, 

algo que Israel não aprendeu muito bem. Jesus alimentou milhares para atrair estes 

para si, o Pão da Vida, o verdadeiro maná de Deus, mas as multidões seguiam Jesus 



mais pela comida do que por quem Ele representava (Jo 6.26-35). Contudo, sem 

ignorar o alimento físico, Jesus enfocou a fome e a sede espirituais (Lc 6.21; Jo 4.34). 

Comer proporciona tanto um contexto como uma metáfora para a comunhão (Gn 

43.34; Lc 22.15.16; Ap 19.9). O céu irá acabar com o desespero da fome 

completamente (Ap 7.16). 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 11.1-30 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 11.27-30 

 

     Mais de uma séria escassez de comida ocorreu durante o reinado do imperador 

romano Claudius (d.C 41-54) devido a seca que se estendeu por boa parte do por 

império Romano muitos anos. O resultado da profecia de Ágabo foi que cristãos da 

Antioquia decidiram fazer uma contribuição para os cristãos da Judeia. Os crentes da 

Antioquia deram o mais generosamente possível e comprometeram a 

responsabilidade dessa ajuda financeira a líderes de confiança. Seu amor unificado e 

apoio oferecido um ao outro eram uma tangível demonstração da diferença que Cristo 

fazia na vida deles - o povo da Antioquia ficou motivado a dar generosamente porque 

se importava com as necessidades do próximo. 

     Dar generosamente e com alegria demonstra uma verdadeira preocupação com o 

bem-estar do próximo e demonstra aos de fora que os cristãos são pessoas motivadas 

pelo amor. Como Deus tem chamado você para ajudar os que estão em necessidade? 

Os missionários estão precisando de apoio? Os pobres de sua comunidade precisam 

de alimentos? E as pessoas que precisam de tutores para ajudar seus filhos a terem 

uma boa educação? Há muitas maneiras diferentes e criativas pelas quais você pode 

servir o próximo. Por meio de recursos materiais, tempo ou habilidades, leve em 

consideração como você pode ajudar as pessoas à sua volta. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Medite nos grandes feitos de Deus registrados neste Salmo e nos grandes feitos 

operados por Ele em Sua vida e no mundo. 

Leia Salmos 135.1-21 

 

Leia Provérbios 17.12,31 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 


