
DIA 176 

Leia II Reis 8.1 até 9.13 

 

ESTUDO DE HOJE: II REIS 8.16-19 

 

        O rei Josafá arranjou o casamento entre seu filho, Jeorão, e a filha do rei Acabe, 

Atalia. Esta seguiu os caminhos idólatras e violentos que aprendeu da sua mãe, 

Jezabel. Ela trouxe a adoração a Baal para Judá, instigando o declínio de Judá. 

     Quando Jeorão morreu, seu filho Acazias tornou-se rei. Um ano depois, ele foi 

morto em batalha. Atalia então assassinou todos os seus netos (Exceto Joás, que estava 

escondido) para consolidar seu poder e tornar-se rainha (2 Rs 11.1-3). 

     O casamento de Jeorão pode ter parecido politicamente vantajoso, mas depois 

demonstrou ser desastroso e espiritualmente mortal. 

      No Novo Testamento, Paulo alerta os cristãos a não pactuarem com não cristãos (2 

Co 6.14-17). Há poucos valores em comum entre eles. Em casamentos, pode levar a 

uma vida de dor de cabeça e problemas. Nos negócios, pode levar a um grande 

"stress", a comprometimentos éticos e até mesmo à destruição dos negócios. 

     A história de Atalia desenha um aterrador panorama de como as alianças podem 

ser destrutivas. As instruções de Paulo devem pesar contra as aparentes vantagens 

deste tipo de parceria. Quando você for tentado por vantagens de curto prazo, 

considere as consequências a longo prazo. 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 16.16-40 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 16.27-34 

 

     A reputação de Paulo e Silas em Filipos era bem conhecida e eles evidentemente 

impressionaram o carcereiro filipense com sua alegria, fé e sua postura em meio à 

crise. O carcereiro ficou abalado diante da sua possível morte. Mas ele respondeu 

voltando-se a Deus e clamando por ajuda divina. Quando o caminho da salvação foi 

claramente explicado, ele creu e foi batizado. Ele alegrou-se em sua salvação 

demonstrando hospitalidade para aqueles que lhe mostraram o caminho. 

     Quando reconhecemos Jesus como Senhor e confiamos nele com nossa vida, 

podemos ter a certeza e a alegria do livramento de Deus. Se você nunca confiou em 

Jesus para salvá-lo, não espere para fazê-lo. Mas se você confia nele, sua vida e 

eternidade estão em Suas mãos. A paz e a alegria que vem de saber que Jesus é o 

Senhor pode até mesmo ser um testemunho para alguém que está buscando a 

salvação. 

 



ORANDO OS SALMOS 

 
Lembre-se das coisas que Deus já fez para você no passado e peça aquilo que você precisa 

agora. 

Leia Salmos 143.1-12 

Leia Provérbios 17.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


