
DIA 182 

Leia II Reis 18.13 até 19.37 

 

ESTUDO DE HOJE: II REIS 19.14-19 

 

        Os exércitos de Senaqueribe capturaram todas as cidades fortes de Judá, então ele 

enviou uma mensagem a Ezequias, dizendo para este render-se. Percebendo que a 

situação não tinha remédio, Ezequias foi ao templo e orou. 

     Embora Ezequias tivesse entrado diante de Deus ousadamente, ele não tomou o 

Senhor como garantia e nem se aproximou levianamente. Em vez disso, Ezequias 

reconheceu a soberania de Deus e que Judá dependia totalmente dele. O rei buscou o 

livramento de Judá para algo além da própria segurança. Ele desejava que Deus fosse 

glorificado em meio a tudo isso. 

     Deus respondeu a oração de Ezequias e libertou Judá enviando um exército para 

atacar o campo assírio, forçando Senaqueribe a fugir de uma só vez. 

     A súplica de Ezequias oferece um bom modelo para nós, a oração deve ser nossa 

primeira reação em qualquer crise, não um último recurso. Não devemos ter medo de 

aproximar-nos de Deus com nossas orações, mais precisamos apresentar-nos a Ele 

com respeito por quem Ele é e [por aquilo que] é capaz de fazer. Devemos também 

deixar a nossa segurança nas mãos de Deus e pedir que a Sua glória seja vista de 

forma mais clara por todos 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 21.1-16 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 21.4,13,14 

 

    Paulo desobedeceu ao Espírito Santo ao ir a Jerusalém? Isso parece improvável (veja 

At 20.22,23). Em vez disso, é mais provável que o Espírito Santo tenha dado aos 

cristãos de Tiro um entendimento do sofrimento que Paulo enfrentaria em Jerusalém. 

Eles concluíram que ele não deveria ir até lá devido a essa realidade (veja At 21.10-12). 

     Esses cristãos, provavelmente, concluíram que Deus não levaria Paulo a tamanho 

perigo. O apóstolo, no entanto, não cria nisso; ele sabia que estaria em perigo. Embora 

rogassem a ele que não fosse, Paulo reconhecia que era o que Deus desejava. 

     Ninguém gosta de sentir dor, mas um discípulo fiel segue Deus acima de tudo. 

Nosso desejo de seguir o Senhor, às vezes, irá levar-nos a dificuldades e sofrimento, 

mesmo que tentemos evitá-lo. A dor e a dificuldade não impedem que algo seja a 

vontade do Altíssimo. Na verdade, Paulo disse exatamente o oposto: "E também todos 

os que piamente querem viver Cristo Jesus padecerão perseguições" (2 Tm 3.12). 



Quando compreendemos o valor de se estar perto de Deus, podemos repetir o que 

disseram os companheiros de Paulo: "Faça-se a vontade do Senhor”, mesmo que isso 

leve a tempos difíceis. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Descanse no prazer do Senhor. Alegre-se nele. 

Leia Salmos 149.1-9 

Leia Provérbios 18.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


