
DIA 169 

Leia I Reis 19.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 19.1-21 
 

          Elias experimentou grande desgaste e desencorajamento depois de participar 

de duas grandes vitórias espirituais: a vitória de Deus sobre os profetas de Baal e o 

fim da seca. Para tirar o profeta da depressão, primeiro, o Senhor deixou que ele 

descansasse e comesse. E quando Elias queixou-se das dificuldades e da solidão, 

Deus não o repreendeu; em vez disso, Ele confortou o profeta ao lembrá-lo de Seu 

grande poder, como também de Sua profunda ternura. Ele encorajou Elias dando-lhe 

uma perspectiva mais clara e orientando seus próximos passos. 

     Quando você sentir-se desencorajado, pare um pouco para descansar e renovar-

se. Diga a Deus como você está sentindo-se e busque nele o encorajamento. Confie 

no Senhor quanto provedor para suas necessidades. Deixe que as Escrituras 

lembrem-no do grande poder de Deus e de Suas misericórdias diárias. Deixe que Ele 

dê-lhe perspectiva correta e nova visão. O propósito de Deus para a sua vida ainda 

não acabou. Quando nos voltamos para Ele, mesmo desencorajados, o Pai abençoa-

nos e restaura-nos para que, em troca, abençoemos outras pessoas. 
 

Leia Atos Dos Apóstolos 12.1-23 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
O QUE OS ANJOS FAZEM NO MUNDO? 

      No livro de Atos dos Apóstolos, encontra-se frequentemente o ministério dos 

anjos. Em várias ocasiões, o anjo do Senhor tornou possíveis milagrosas fugas da 

prisão. Um anjo ofereceu uma mensagem de encorajamento a Paulo no meio de uma 

violenta tempestade (At 27.23,24) e também orientou Cornélio a buscar as boas-novas 

com Pedro (At 10.3,7,22; 11.13). 

     Por outro lado, somos informados de que um anjo feriu Herodes Agripa "porque 

não deu glória a Deus" (At 12.23). Ao longo de Atos dos Apóstolos, Deus guiou Seu 

povo em seu ministério e usou anjos para realizar Seu propósito. 

     O ministério dos anjos também é proeminente nos Evangelhos. Anjos anunciaram o 

nascimento de João Batista e de Jesus, e eles ministraram ao mesmo depois de Sua 

tentação. Anjos apareceram no sepulcro vazio após a ressurreição de Jesus. 

     Em toda a Bíblia, os anjos são agentes celestiais de Deus que realizam Seu 

propósito e comunicam Sua vontade para a humanidade. Os anjos tiveram o dever de 

colocar a Lei de Deus em prática por intermédio de Moisés (At 7.38). Eles “são espíritos 

ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação" (Hb 



1.14). Os anjos dispensam a graça de Deus e, por vezes, administram Sua punição (2 Rs 

19.35). 

     Os anjos foram ainda testemunhas da vida de Cristo, e são agora testemunhas da 

vida do povo de Deus (1 Tm 3.16; 5.21). Existem também anjos guardiões, que 

protegem os cristãos (At 12.11). Anjos irão acompanhar Cristo quando Ele retornar e 

irão participar do Juízo Final (Mt 16.27; 25:31). 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 12.5-17 

 

     Herodes prendeu Pedro durante a celebração da Pascoa. Foi uma ação estratégica, 

pois havia na cidade mais judeus que o comum, e assim, o governante podia 

impressionar mais pessoas. Sem dúvidas, o plano de Herodes era executar Pedro, mas 

o plano de Deus era libertá-lo. Os cristãos estavam orando pela segurança de Pedro, 

mas Deus estava trabalhando para a liberdade dele. Rode e os outros crentes ficaram 

impressionados com a resposta de Deus às suas orações. 

     A oração da igreja afetou significantemente o resultado desses eventos, e orar com 

outros cristãos pode influenciar significantemente os eventos à sua volta (Tg 5.13-18). 

Deus responde às mais sinceras orações do Seu povo. Na fé, devemos orar 

frequentemente, orar fervorosamente e orar com confiança. 

     Encontrar oportunidades recorrentes para orar com outros cristãos uns pelos 

outros, pelas necessidades à sua volta e para a maior missão de Deus - é mais do que 

você espera. Assim como a Igreja primitiva dedicava-se a orar (At 2.42), torne a oração 

uma prioridade. Abra a porta esperando ver Deus trabalhar. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Pense nas maneiras como o Senhor já lhe mostrou Seu amor infalível e agradeça a Ele 

por todas elas. 

Leia Salmos 136.1-26 

 

Leia Provérbios 17.14,15 

 

 

 

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. 



 


