
DIA 180 

Leia II Reis 15.1 até 16.20 

 

ESTUDO DE HOJE: II REIS 15.1-7 
 

          Uzias, também conhecido como Azarias, era fiel Deus e recebia Suas bênçãos 

de muitas formas. Durante o seu reinado de 52 anos, ele reconstruiu e fortificou o 

muro de Jerusalém, e Judá ganhou independência de Israel. A devoção de Uzias a 

Deus ajudou Judá a desfrutar de paz e prosperidade, algo que o reino não teve 

desde os dias de Salomão. 

    Embora Uzias tenha conquistado grandes coisas, ele seguiu o exemplo de seu pai, 

Amazias, e de seu avô, Joás, ao falhar em destruir os templos pagãos em Judá. O pai 

e o avô de Uzias, basicamente, foram bons reis, mas foram maus exemplos nessa 

importante área. 

    Cada um de nós tem pontos cegos para coisas com as quais crescemos ou com as 

quais nos acostumamos. Para Uzias, os templos pagãos sempre estiveram ali. Ele 

seguiu os exemplos que viu, mas Deus ordenou mudanças mais profundas. 

     Jesus oferece um perfeito exemplo. Não importa como você foi criado ou quem 

influenciou sua vida, Jesus deve ser o seu exemplo. É importante atentar para a forma 

como Ele viveu e o que ensinou. Assim, quando você ler sobre a vida de Cristo, 

imagine como você pode seguir Seu exemplo. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
QUE TIPO DE IMAGENS I E II REIS FAZEM DA FIDELIDADE DE DEUS A 

ISRAEL?  

     Muitos reis de Judá foram elogiados por fazerem o que era agradável aos olhos do 

Senhor. Joás envolveu-se pessoalmente na reparação do templo (2 Rs 12.6-12). 

Amazias é lembrado por castigar os assassinos de Joás, seu pai, em consonância com a 

Lei de Moisés (2 Rs 14.5,6). Seu filho, Uzias, e seu neto, Jotão, seguiram os passos de 

Amazias (2 Rs 15.3,34). A confiança de Ezequias no Senhor levou à remoção dos 

Santuários pagãos e dos objetos idólatras (2 Rs 18.3-6). Josias é igualmente elogiado 

por ter um coração como o de seu antepassado Davi, pelas muitas reformas que fez e 

por observar a Lei do Senhor (2 Rs 23.25). Ao longo dos livros de Reis, um coração 

como o de Davi é tido como um exemplo de obediência piedosa ao Senhor (I Rs 14.8; 

2 Rs 22.2). 

     Embora esses reis tenham se mantido fiéis às Leis de Deus, nem Salomão nem o 

povo seguiu o Senhor completamente. No Reino do Norte, os reis posteriores a 

Jeroboão consistentemente patrocinavam uma religião apóstata, incorporando o culto 

a Baal e a outros deuses pagãos (1 Rs 16.2,19). O Senhor julgou e condenou tal 



desobediência e infidelidade ao longo da história do reino dividido. Ainda no Reino do 

Norte, dinastia após dinastia declinou, enquanto o povo sofria com secas, fome e 

guerras. O povo aprendeu muito dolorosamente que, embora a obediência espiritual 

traga as bênçãos de Deus, a desobediência incorre em severo castigo (Dt 28.1-68; 1 Sm 

15.13,23). 

 

Leia Atos 19.13-41 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 19.13-20 

 

     Os filhos de Ceva ficaram impressionados com o poder de expulsar demônios de 

Paulo. Seu poder veio do Espírito de Deus em vez da bruxaria, e era obviamente mais 

poderoso que o deles. No entanto, eles descobriram que ninguém é capaz de 

controlar ou duplicar o poder de Deus. Esses homens estavam usando o nome de 

Jesus sem conhecê-lo pessoalmente 

   O poder de mudar a vida das pessoas vem de Cristo. Não pode ser revelado 

recitando o Seu nome como um feitiço. Deus mostra o Seu poder por intermédio 

apenas dos que Ele escolhe. O contraste entre Paulo e os filhos de Ceva não se perdeu 

no povo de Éfeso (At 19.17). O medo resultante fez com que os habitantes honrassem 

e respeitassem o nome do Senhor Jesus. Isso fez com que muitos confessassem e 

abandonassem suas práticas pecaminosas, inclusive a bruxaria. 

     O poder de Jesus é inegável. Alguns podem representar Jesus de formas que você 

não gosta ou discorda, mas Jesus é o Senhor de todos, até daqueles que o 

representam erroneamente. Por isso, em vez de dizer que parem, concentre-se em 

representar Jesus da melhor forma possível. O Mestre disse a Seus discípulos: "Porque 

quem não é contra nós é por nós" (Mc 9.40). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

      Peça a Deus que cure pessoas desoladas que você conhece e que ajude essa 

pessoa a confiar em Seu senhorio. 

Leia Salmos 147.1-20 

 

 

 

 

Leia Provérbios 18.4,5 

 



  

 

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. 


