
DIA 178 

Leia II Reis 10.32-12.21 

 

ESTUDO DE HOJE: II REIS 12.1-21 

 

        Joiada, o sacerdote, e outros conselheiros provavelmente governaram Judá 

durante os sete primeiros anos do reinado de Joás, que fez muitas coisas boas e 

corretas, mas não foi longe o suficiente a ponto de remover o pecado da nação. Ele foi 

fiel ao Senhor enquanto Joiada viveu e Judá esteve em paz nessa época. 

     Entretanto, após a morte de Joiada, líderes ímpios influenciaram Joás a abandonar o 

Senhor e a seguir práticas caanitas (veja 2 Cr 24.17-22). A falha de Joás em destruir os 

templos pagãos, mais tarde, tornou-se uma fonte de comprometimento espiritual e 

provavelmente contribuiu para a sua morte violenta. 

     Se você está buscando seguir a Deus de forma mais fiel e procurando direções, aqui 

estão algumas boas perguntas a serem feitas: A Bíblia proíbe expressamente esta 

ação? Esta ação impede-me de amar, adorar ou servir a Deus? Ela torna-me um 

escravo? Ela está trazendo o melhor de mim de forma consistente com o propósito de 

Deus? Ela beneficia o próximo? 

     Em vez de permitir que você seja manipulado por pessoas que não estão buscando 

ao Senhor, encontre sábios mentores que estão seguindo Ele. Observe suas vidas. E o 

mais importante: fique atento ao Espírito de Deus e tenha como verdade o que Deus 

diz na Bíblia. 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 18.1-23 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 18.1-5 

 

    Era um costume judeu dar trabalho manual aos filhos, incluindo jovens que tinham a 

intenção de tornarem-se rabinos ou de terem outras profissões. Jovens judeus 

aprendiam um ofício e então tentavam ganhar com ele. Paulo, Priscila e Áquila foram 

treinados para fazer tendas, cortando e costurando os tecidos de pelo de bode para 

fazer tendas. 

     “Como alguém que fazia tendas, Paulo era capaz de ir para onde quer que Deus 

levasse-o, carregando seu „„ganha pão” com ele. Isso permitia que ele espalhasse as 

boas-novas no sábado. Mais tarde, quando Silas e Timóteo chegaram, eles deram 

suporte a Paulo de modo que ele tivesse liberdade de ser "impulsionado pela palavra" 

em tempo integral. 

     Esteja pronto para servir a Cristo, independente de qual seja a sua situação 

profissional. Esteja preparado para trabalhar e ministrar onde quer que esteja. Isso 



pode significar trabalhar para o seu sustento e o de sua família e, nas horas vagas, 

trabalhar para espalhar as boas-novas. Se você tem condições de sustentar outro 

cristão que tem dom e habilidades para ministrar, alegre-se nessa oportunidade. E se 

Deus chamar você para o serviço integral, humildemente aceite o apoio de outros 

cristãos. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Medite nos atributos de Deus – Sua santidade, Seu amor, Seu poder, Seu conhecimento e Sua 

bondade – e agradeça-lhe por quem Ele é.  

Leia Salmos 145.1-21 

Leia Provérbios 18.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


