
DIA 177 

Leia II Reis 9.14 até 10.31 

 

ESTUDO DE HOJE: II REIS 9.14-10.31 

 

        A morte de Jezabel cumpriu a profecia de Elias contra a casa de Acabe (1 Rs 21.21-

24). A rainha desafiadoramente preparou-se para a chegada de Jeú e sua morte 

iminente ao adornar-se, mostrou ser arrogante até o fim. Após sua morte brutal, cães 

vieram e comeram Jezabel - seu crânio, seus pés e suas mãos foram tudo que restou 

de sua vida maligna. Sua vida de luxúria, traição e poder resultaram em pedaços de 

carne e ossos. 

     Poder, beleza e riqueza podem fazer você sentir-se intocável - como se pudesse 

viver para sempre. Mas a morte é capaz de despir a segurança de qualquer um. A única 

coisa que permanece é as vagas memórias do que você fez e o seu espírito, que 

retorna para Deus (Ec 12.7).  

     O tempo de definir o curso de sua vida é agora, enquanto você ainda tem tempo e 

antes de seu coração tornar-se teimoso e endurecido. Volte-se para Deus e siga Seus 

caminhos. Ele promete vida para aqueles que o amam. 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 17.1-34 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 17.22-31 

 

     O discurso de Paulo e um bom exemplo de como comunicar as boas-novas de 

forma clara e relevante para um público especifico. Ele não começou recitando a 

história judaica, como costumava fazer, pois isso não faria sentido para um publico 

grego. Assim, em vez disso, ele começou montando uma situação para o único Deus 

verdadeiro, usando exemplos que eram capazes de serem compreendidos. A frase 

inicial de Paulo para os homens de Atenas era sobre o seu deus desconhecido. Porém, 

ele não estava endossando esse deus, mas usando a inscrição como ponto de partida 

para o seu testemunho sobre o Deus verdadeiro. Ele estabeleceu um ponto em comum 

ao enfatizar o que eles concordavam sobre Deus. Por fim, ele deslocou sua mensagem 

para a pessoa de Cristo, focando Sua ressurreição. 

     Quando você falar sobre Jesus a outras pessoas, a abordagem de Paulo é um bom 

exemplo a seguir. Descubra que crenças vocês têm em comum e comece por aí. Isso 

pode significar perguntar diversas questões primeiro. Use exemplos que irão unir as 

experiências de ambos, e então, testemunhe sobre a vida, a morte e a ressurreição de 

Jesus. Explique a eles o que significa afastar-se do pecado e voltar-se para Deus por 

meio da fé em Jesus Cristo. 



 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ore para que Deus abençoe você, sua família e sua comunidade, e para que Ele dê Sua alegria 

a todos vocês. 

Leia Salmos 144.1-15 

Leia Provérbios 17.27,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


