
DIA 170 

Leia II Reis 20.1 até 21.29 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 20.41-43; 21.1-4; 27-29 

 

        Acabe foi para casa irritado e ofendido depois de ouvir o julgamento de Deus 

contra ele por não ter matado Ben-Hadade (1 Rs 20.42). Quando Nabote recusou-se a 

vender sua vinha a Acabe, este foi para casa lamentar-se. A atitude irritadiça de Acabe 

é uma típica reação de uma pessoa teimosa e egoísta que não ganha o que quer. As 

mesmas motivações que o levaram a uma vida de busca pelo poder levaram-no 

também a ficar ressentido por causa de Nabote. A ira transformou-se em ódio, o que 

levou a falsas acusações e assassinato. 

     No entanto, quando Elias repreendeu e condenou Acabe por suas ações, o rei 

demonstrou estar arrependido. Por causa disso, o Senhor teve misericórdia dele e 

adiou Seu julgamento. 

     O mesmo Senhor que foi misericordioso com Acabe quer mostrar misericórdia a 

cada um de nós. Até a pessoa mais vil pode voltar-se para Deus em arrependimento e 

receber Sua misericórdia - embora ainda tenha de enfrentar as consequências naturais 

dos seus pecados. Não importa o quão pecador você foi, ainda pode humilhar-se, 

voltar-se a Deus e pedir perdão. "Misericordioso e piedoso é o SENHOR: longânimo e 

grande em benignidade” (Sl 103.8). 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 12.24 até 13.15 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 13.1-3 

 

     Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, os quais 

vieram de diversos contextos sociais. O nome "Simeão” sugere uma o judaica e ele era 

provavelmente de descendência africana, "Lúcio" é um nome latino, ele veio de Cirene, 

a capital da Líbia, na África do Norte. Manaém foi trazido com o rei Herodes, o tetrarca, 

o que sugere que ele veio de uma classe superior. Barnabé era um judeu da Judeia e 

Saulo era um judeu fariseu e um cidadão romano, de Tarso. A ligação entre esses cinco 

homens era a profunda devoção que tinham a Cristo. 

     A igreja primitiva reunia diversos membros da sociedade. Como ela, quando os 

cristãos alcançam todos que estão perdidos, as congregações enchem-se de pessoas 

de diferentes raças e níveis culturais. Entretanto, ficamos mais confortáveis com 

aqueles que são como nós. Porém, devemos reconhecer que Cristo chamou pessoas 

de todas as nações para segui-lo. Quanto mais amamos as boas-novas de Jesus e 

aceitarmos a visão de Deus para o Corpo de Cristo, mais começaremos a transcender 



essas diferenças. Mais do que simplesmente relacionarmo-nos bem uns com os outros, 

amaremos um ao outro. Quem você ama que não é como você? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus que puna a perversidade, aniquile o mal do mundo e estabeleça Seu reino eterno. 

Leia Salmos 137.1-9 

Leia Provérbios 17.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


