
DIA 175 

Leia II Reis 6.1 até 7.20 

 

ESTUDO DE HOJE: II REIS 7.17-20 

 

        Quando Eliseu profetizou a libertação vinda de Deus, o oficial do rei disse que isso 

não seria possível. A fé e a esperança do oficial se foram, mas as palavras de Deus 

tornaram-se verdadeiras de qualquer forma! O oficial perdeu as bênçãos divinas 

porque lhe faltou confiança em Seu poder. 

     Às vezes, tornamo-nos tão focados nos problemas que temos dificuldades em ouvir 

alguém que tem esperança ou que nos fala sobre as promessas de Deus. Em vez de 

focar no lado negativo, deveríamos cultivar uma atitude de esperança. Quando nossos 

recursos estão baixos e nossas dúvidas são as mais fortes, Deus pode abrir as 

comportas do céu. Nossa fé pode ser fraca ou muito pequena, mas devemos evitar 

tornarmo-nos céticos quanto à provisão de Deus. 

    Se você duvida do poder ou da bondade de Deus, peça a Ele que incentive sua fé e 

fortaleza sua esperança. Renda os seus medos e deixe o controle da situação para 

Deus. 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 15.36 até 16.15 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 16.6-9 

 

     Deus guiou as viagens dos missionários, Eles "foram impedidos pelo Espírito Santo" 

de avançar para o ocidente, rumo a Ásia. E "o Espírito de Jesus não lho permitiu” que 

fossem na direção norte, rumo a Bitínia, e então "Paulo teve" [...] “uma visão", 

chamando-os para irem à direção noroeste, sobre o mar Egeu, rumo à Macedônia. O 

Espírito de Deus guiou seus servos em Atos dos Apóstolos de numerosas formas - 

visões divinas, intuição direta, conselhos de outros crentes, orientação por meio da 

oração, discernimento por meio das Escrituras e profecia. A orientação pela habitação 

do Espírito Santo neles ajudou-os a cumprirem sua missão de serem testemunhas de 

Cristo. 

    O Espírito Santo guia-nos para os lugares certos, mas também leva-nos para longe 

dos lugares errados. Ele guia-nos de muitas maneiras diferentes. Quando você está 

buscando a vontade de Deus, assegure-se de que o seu plano está em harmonia com a 

Sua Palavra. Peça o conselho de cristãos maduros. Verifique as suas motivações para 

ver se você está buscando fazer o que quer ou o que você acredita que Deus quer. Ore 

para Deus abrir e fechar portas conforme Ele desejar e peça a Ele que ilumine o Seu 

caminho para você. E então, siga o Seu Espírito em obediência. 



 

ORANDO OS SALMOS 

 
Expresse suas reclamações a Deus e peça Sua ajuda. 

Leia Salmos 142.1-7 

Leia Provérbios 17.24,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


