
DIA 174 

Leia II Reis 4.18 até 5.27 

 

ESTUDO DE HOJE: II REIS 5.1-19 

 

        Apesar da posição de poder de Naamã, ele tinha necessidades que não era capaz 

de solucionar: uma necessidade física de cura e uma necessidade espiritual do 

verdadeiro Deus. Sua lepra era incurável e se não fosse tratada levaria a uma morte 

prematura. A esperança por uma cura era o suficiente para levar o chefe do exército a 

Israel, inimigo da Síria. Lá, ele apresentou-se a Eliseu. 

     Quando chegou à casa de Eliseu, Naamã não foi recebido tão dignamente quanto 

esperava e foi instruído a lavar-se em um rio imundo para purificação. Primeiro, ele 

recusou, mas, finalmente, humilhou-se - algo que talvez nunca tivesse feito. Mas 

quando fez isto, não só sua necessidade física de cura foi encontrada, mas o Deus de 

Israel, o verdadeiro Deus, também foi encontrado, e seu coração foi transformado. 

     Se você está enfrentando necessidades físicas, financeiras, emocionais ou 

espirituais, a humildade é um sacrifício muito grande para você? Não hesite em 

humilhar-se e receber de Deus a ajuda e a cura de que precisa. Enquanto você procura 

Sua ajuda, lembre-se de todas as formas como Deus preocupou-se com você, e 

agradeça-o por Sua graça. 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 15.1-35 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 15.2-6, 22 

 

     Os gentios precisavam ser circuncidados para serem aceitos pela Igreja? O debate 

sobre a circuncisão poderia ter separado a Igreja, mas Paulo, Barnabé e os líderes de 

Jerusalém trataram a situação sabiamente e foram guiados pelo Espírito de Deus. Os 

lados opostos uniram-se para discutir o assunto face a face. Ambos os lados 

compartilharam suas visões e ouviram as visões de suas contrapartes. No final, todos 

concordaram em aceitar a decisão alcançada e informaram a quem interessava.  

     Essa é uma forma sábia de lidar com conflitos na igreja. Problemas podem ser 

abertamente confrontados e todos os lados do argumento devem ser ouvidos de 

modo justo. A discussão deve ser feita na presença de líderes que são espiritualmente 

maduros e confiáveis para tomar decisões sábias. 

    Nossas diferenças com os outros devem ser resolvidas da mesma forma - 

procurando sábios conselhos e discutindo o assunto em meio à oração. Não deixe que 

discussões afastem você de outros crentes, pois “nem a circuncisão nem a 

incircuncisão têm virtude alguma, mas, sim, a fé que opera por amor” (GI 5.6). Mas, em 



vez disso, procure resolver diferenças com sabedoria e bom aconselhamento e, acima 

de tudo, guiado pelo amor. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça ao Senhor que controle o que você diz e que guarde seus lábios de dizer coisas que são 

desagradáveis a Ele. 

Leia Salmos 141.1-10 

Leia Provérbios 17.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


