
DIA 181 

Leia II Reis 17.1 até 18.12 

 

ESTUDO DE HOJE: II REIS 17.7-17 
 

          O Senhor julgou o povo de Israel porque este copiou costumes malignos das 

nações vizinhas, adorou falsos deuses e seguiu seus próprios desejos. A nação não só 

admitia a perversidade e a idolatria em público, mas também cometia pecados ainda 

piores privadamente. 

    A nação ignorou Deus e rejeitou Seu propósito para ela - honrar o Pai e ser uma 

luz para o mundo. Com isso, ela acendeu a ira do Senhor. De tempos em tempos, 

Deus enviou-lhe profetas para avisá-la de quão longe havia se afastado dele e para 

chamá-la de volta para Ele. Por fim, Deus fez o que disse que faria – exerceu justiça 

trazendo julgamento sobre a nação (Dt 28) 

    A paciência e a misericórdia de Deus vão além de qualquer paciência ou 

misericórdia que demonstremos a outra pessoa. Ele nos seguirá até que 

respondamos a Ele ou fiquemos fora de Seu alcance por meio de nossas escolhas e 

pela dureza do nosso coração. Então o julgamento divino será rápido e certo. A única 

forma de agir com segurança é voltar para Deus antes que nossa obstinação 

coloque-nos além da redenção. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
DEUS DESISTE DE QUEM É INFIEL A ELE?  

     Os reis de Israel e de Judá tiveram um papel fundamental na história do reino 

dividido, mas o povo não foi menos importante pelo que aconteceu. Ele seguiu seus 

ímpios governantes e obviamente seu coração afastou-se de Deus (2 Rs 17.9-11). O 

povo participou das práticas religiosas de Jeroboão e adorou nos santuários pagãos (2 

Rs 15.4; 17.21,22). 

    Entretanto, o povo de Deus do Antigo Testamento às vezes é retratado de forma 

positiva. O povo de Judá alegrou-se com a exclusão de Atalia e com a nomeação de 

Joás como rei (2 Rs 11.12,18-20) Por vezes, o povo foi fundamental na sucessão dos 

reis (2 Rs 14.21; 23.30) ou seguiu à lideranças piedosas (2 Rs 11.17; 18.36; 23.1-3, 21-

23). 

     No entanto, apesar das repetidas advertências de Deus por intermédio de Seus 

profetas, o povo de ambos os reinos apostatou (2 Rs 17.13-22). Então, a justa ira de 

Deus acendeu-se contra ele e contra seus líderes e o Senhor trouxe Seu juízo (2 Rs 

17.22,23; 21.10-15; 22.17; 23.26,27; 24.20; 25.21). Portanto, Deus agiu de acordo com 

Sua aliança com o povo, mesmo quando Ele queria restaurá-lo (ver Lv 26.27-39; Os 

11.1-11). 



     Contudo, Deus nunca desistiu de cuidar do Seu povo. Ele resgatou-o de 

Senaqueribe e prometeu que um remanescente iria surgir na terra (2 Rs 18.23-19.37). 

Joaquim foi bem tratado na Babilônia, o que, sem dúvida, renovou a esperança entre 

os do povo de Deus que se arrependem (2 Rs 25.27-30). Deus prometeu que, um dia, 

irá restaurar Seu povo do exilio e dar-lhe comunhão com Ele na terra uma vez mais, 

governando-o por intermédio de Seu rei escolhido, o descendente de Davi (Jr 23.3-6). 

 

Leia Atos 20.1-38 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 20.18-21 

 

     Paulo serviu "com toda a humildade e com muitas lágrimas”, mas nunca desistiu. A 

mensagem de salvação era tão importante que ele nunca perdia uma oportunidade de 

compartilhá-la. E embora pregasse sua mensagem de maneiras diferentes para 

enquadrar-se a públicos diferentes, a mensagem permanecia a mesma: arrependa-se e 

converta-se a Cristo por meio da fé. O objetivo mais importante da vida de Paulo era 

dizer aos outros sobre Cristo (Fp 3.7-13). Não surpreende que Paulo seja o maior 

missionário que já viveu. 

     Deus está procurando por mais homens e mulheres que foquem nessa grande 

missão que Deus deu-lhes. Mas seguir Jesus não é uma estrada fácil. Ser cristão não 

resolverá ou eliminará seus problemas. 

     Analise suas atitudes quanto a riquezas, conforto e Deus. Se você foca mais no que 

você quer em vez do Reino de Deus, é ora de reexaminar suas prioridades. Como Deus 

está chamando você para servi-lo? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

      Junte-se a toda criação e louve o nome do Senhor por quem Ele é e pelo o que Ele 

já fez.  

Leia Salmos 148.1-14 

 

Leia Provérbios 18.6,7 

 

  

 

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. 


