
DIA 179 

Leia II Reis 13.1 até 14.29 

 

ESTUDO DE HOJE: II REIS 13.1-7, 14-19 

 

        Jeoacaz, assim como outros reis de Israel antes e depois dele, "fez o que era mal 

aos olhos do SENHOR", então Deus permitiu que seus inimigos derrotassem Israel em 

batalha. Mas quando Jeoacaz "suplicou diante da face do SENHOR" para obter ajuda 

"O SENHOR o ouviu" e respondeu ajudando Israel a dominar a opressão de seus 

inimigos. Mesmo assim, Jeoacaz e o povo não dependeram de Deus por muito tempo 

e continuaram a adorar ídolos. Infelizmente, seu filho, Jeoás, herdou de seu pai 

problemas políticos e sua condição espiritual. Além disso, "fez o que era mal aos olhos 

do SENHOR" (2 Rs 13.11). Quando Eliseu disse para Jeoás golpear a terra como 

simbólica vitória sobre seus inimigos, ele fez isso com pouca vontade, recusando-se a 

obedecer a Deus e a depender dele em fé. 

     Deus não nos chama para simplesmente dizermos não ao pecado, mas também 

devemos dizer sim para uma vida de comprometimento e obediência a Ele. 

Um ocasional pedido de ajuda não é substituto de um hábito diário de confiança em 

Deus. Experimentar os grandes benefícios de seguir a Deus exige que obedeçamos aos 

Seus comandos e que confiemos continuamente nele. Se não confiarmos em Deus em 

obediência, não poderemos esperar que nos tornemos parte do que Ele está fazendo. 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 18.24 até 19.12 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 19.8-10 

 

    Depois que os judeus efésios recusaram a mensagem de Paulo, ele ficou 

"disputando todos os dias" em uma escola bem conhecida. Essa escola era utilizada 

pela manhã para ensinar filosofia, mas ficava vazia durante a parte mais quente do dia 

(entre às 11:00 e às 16:00 horas). Pelo fato de muitas pessoas não trabalharem nesse 

período, elas iam lá para ouvir os ensinamentos de Paulo e discutir a mensagem cristã 

com ele. 

     Como missionário, Paulo sempre encontrou lugares e meios de proclamar a 

mensagem de salvação a qualquer público que quisesse ouvir. Que oportunidades 

existem em sua comunidade e entre as pessoas que você conhece? Você também 

pode encontrar lugares e maneiras de compartilhar a mensagem cristã com qualquer 

um que queira ouvir. Encontre maneiras de usar seus dons para servir a Cristo e 

procure o conselho de sábios irmãos de fé. Então vá em frente e faça o que Deus 

colocar no seu coração. 



 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça ao Senhor que reine em sua vida e comunidade e que faça por vocês o que este Salmo 

diz que Ele faz. 

Leia Salmos 146.1-10 

Leia Provérbios 18.2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


