
DIA 172 

Leia II Reis 1.1 até 2.25 

 

ESTUDO DE HOJE: II REIS 1.9-15 

 

        Quando o rei Zacarias ouviu falar que Elias tinha profetizado contra ele, enviou um 

contingente de soldados para prendê-lo. O primeiro capitão aproximou-se de Elias e 

exigia que obedecesse às ordens do rei. Mas o profeta era "homem de Deus” e 

obedecia a uma autoridade superior - ao próprio Deus. O primeiro capitão não levou 

em consideração a autoridade de Deus, o que lhe custou a sua vida e a de seus 

homens. O segundo capitão enviado pelo rei Acazias cometeu o mesmo erro. Porém, 

em contraste, o terceiro capitão, sabendo o que acontecera aos dois primeiros, 

abordou Elias com reverência a Deus, pedindo misericórdia. Seu humilde respeito 

salvou a sua vida e a de seus homens.  

     O orgulho geralmente nos faz exigir dos outros, esperando que nos honrem com 

obediência. Mas, com frequência, nosso orgulho ignora o valor das outras pessoas. 

Nós transformamo-las em um projeto, um obstáculo ou nos meios de um fim. 

Ignoramos a imagem de Deus que cada pessoa tem. 

     Mas a humildade, por outro lado, honra os outros como pessoas criadas e amadas 

por Deus. Claramente, com base nessa história, o Senhor honra aqueles que são 

humildes (Is 57.15). Assim, quando humildemente respeitamos o próximo, honramos a 

Deus também, pois honrarmos aqueles que Ele ama. 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 13.42 até 14.7 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 13.44-52 

 

     Os líderes judaicos indubitavelmente trouxeram argumentos teológicos contra 

Paulo e Barnabé, mas o verdadeiro motivo de sua hostilidade era que "encheram-se de 

inveja". Por isso, em vez de aceitar a verdade, os líderes judaicos incitaram a oposição e 

expulsaram Paulo e Barnabé da cidade. Porém, em contraste a eles, os gentios não 

tinham tal orgulho e receberam a mensagem alegremente.  

     A inveja é uma reação natural, mas que trágico é quando pessoas tentam impedir a 

obra de Deus por causa dela - ou afastam-se e recusam-se a ouvir. Porém, em vez 

disso, precisamos ser como os gentios que receberam a mensagem alegremente - 

humildes o suficiente para ouvir Deus falar conosco. Você já criticou outros cristãos? Já 

tentou sabotar o trabalho deles? Humilhe o seu coração e procure saber como Deus 

está usando-os. 

 



ORANDO OS SALMOS 

 
Medite em todas as maneiras como Deus conhece você e no quanto Ele ama você. Peça que 

Ele conduza-o pelas veredas da vida eterna. 

Leia Salmos 139.1-24 

Leia Provérbios 17.19-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


