
DIA 171 

Leia I Reis 22.1-54 

 

ESTUDO DE HOJE: I REIS 22.29-38 
 

          O rei Acabe era um homem marcado. O rei da Síria enviou seus melhores 

chefes de carro com uma missão: matar o rei de Israel. E Micaías profetizou que ele 

seria morto (1 Rs 22.17). Porém, Acabe tentou evitar sua morte disfarçando-se e 

usando Josafá como distração. Ele de maneira tola acreditou que poderia escapar 

usando um disfarce. Mesmo que o plano de Acabe estivesse dando certo, o golpe 

aleatório de um soldado sírio cumpriu a profecia de Micaías. Acabe não pôde 

escapar do julgamento de Deus. 

     Às vezes, algumas pessoas tentam escapar do julgamento de Deus vestindo uma 

obediência superficial - vão à igreja, frequentam estudos bíblicos, servem à 

comunidade ou fazem doações. Eles esperam que o Senhor veja suas ações e não 

busque mais profundamente. Mas Deus vê e avalia o coração de cada um. 

     Ele olha para suas motivações e segura nossa vida em Suas mãos. Qualquer 

disfarce é inútil. Portanto, em vez de tentar fingir obediência, precisamos ouvir Deus, 

afastar-nos de nossas ideias tolas e render-nos. Precisamos tirar nossa máscara, parar 

de esconder-nos e experimentar o alívio da graça de Deus. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
QUAL FOI O PAPEL DOS PROFETAS? 

      Os profetas de Deus desempenharam papel fundamental nos reinos de Israel e 

Judá, no Antigo Testamento. Eles ministraram às necessidades diárias do povo, 

confrontaram reis e sacerdotes com relação à apostasia e realizaram muitos milagres. 

Eles anunciavam os planos divinos, especialmente o juízo de Deus (I Rs 17.1; 21.20-23). 

     Vários exemplos servem para ilustrar o papel dos profetas. O fiel profeta Natã 

repreendeu Davi acerca de seu pecado com Bate-Seba, e, mais tarde, desempenhou 

um papel crucial na luta contra tentativa de Adonias de tomar o trono de seu pai, Davi 

(2 Sm 12.1-12; I Rs 1.5-49). O profeta Aías informou a Jeroboão que Deus pretendia 

dividir o reino de Salomão depois de sua morte (1 Rs 11.29-39). 

     Posteriormente, Deus usou um profeta anônimo para condenar a religião apóstata 

de Jeroboão e o altar em Betel e para demonstrar as consequências da desobediência 

à comissão do Senhor (I Rs 13.1-32). Aías reapareceu, anunciando o juízo do Senhor 

contra Jeroboão e seus herdeiros (I Rs 14.1-16). O profeta Jeú anunciou juízo sobre o 

rei Baasa por dar continuidade ao pecado de Jeroboão (I Rs 16.2-4). E o profeta Elias 

foi o principal porta-voz de Deus durante o reinado de Acabe (I Rs 17-19; 21.17-28).           



     Deus relacionava-se com Seu povo no Antigo Testamento por intermédio dos 

profetas. Hoje em dia, muitos dos deveres de um profeta são realizados por aqueles 

que fielmente proclamam a Palavra de Deus (2 Tm 4.2). 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 13.16-41 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 13.23-31 

 

     Paulo estava falando a judeus devotos e, para estabelecer uma ligação com eles, 

traçou a história judaica do Êxodo em diante. Ele enfatizou o livramento dos judeus do 

cativeiro egípcio, a ocupação da Terra Prometida, o estabelecimento do reino e o lugar 

especial de Davi. Paulo lembrou aos judeus a aliança de Deus com Israel - um ponto de 

concordância, porque todos os judeus tinham orgulho de ser o povo escolhido de 

Deus. 

     A partir daí, Paulo começou a falar de Jesus Cristo. Ele explicou como as boas-novas 

de Jesus completavam esta aliança. Paulo referiu-se à ressurreição de Cristo para 

mostrar como pecadores podem receber o perdão de Deus. 

     Quando você compartilhar as boas-novas, encontre uma ligação com o seu público, 

como Paulo sempre fazia. Você não pode garantir que as pessoas irão sempre 

arrepender-se e crer, mas pode assegurar-se de que apresentará fielmente as boas-

novas Deus. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Considere as promessas de Deus a você, agradeça por elas e peça que Ele cumpra-as. 

Leia Salmos 138.1-8 

 

Leia Provérbios 17.17,18 

 

 

 

 

 

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. 

 


