
DIA 184 

Leia II Reis 22.3 até 23.30 

 

ESTUDO DE HOJE: II REIS 23.25 

 

        Josias é lembrado como o rei mais obediente. O extenso relato de todos os altares 

e ídolos que ele derrubou é a evidência de quão ampla era a idolatria de Judá. O fato 

de que prostitutas dos altares vivessem dentro do templo do Senhor fala o quão 

abertamente pecaminosa era Judá e quão profundamente o pecado do povo estava 

enraizado. Josias e o povo sequer tinham consciência do quão pecaminosos eram. 

     Assim que Josias reconheceu esse fato e o pecado do povo, ele esforçou-se muito 

para consertar as coisas. Ele não só leu o livro do concerto para todo o povo, mas 

mostrou-lhe que estava falando sério quanto a destruir os objetos de seu pecado. 

Josias não mudou simplesmente os seus hábitos, mudou o ambiente. 

     Podemos encontrar pecado em nossa vida e tomar uma atitude para mudar nossos 

hábitos; mas, às vezes, o arrependimento pode significar destruir os objetos que 

encorajam nosso erro ou evitar os lugares onde nossos pecados podem prosperar. É 

fácil pensar em que somos fortes para resistir, mas esse orgulho é o único apoio de 

que o diabo precisa. 

     Derrotar o pecado exige medidas drásticas – como pregos e uma cruz – como uma 

tumba e uma ressureição. 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 21.37 até 22.16 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 21.37-22.5 

 

    O povo ouviu Paulo porque tinha algo em comum com ele. Ao falar em grego, o 

apóstolo chamou a atenção do comandante. Ao falar em aramaico, Paulo usou a 

língua dos judeus da Palestina e mostrou que era um judeu devoto que respeitava as 

leis e costumes judaicos. Ao mencionar Gamaliel, demonstrou ser um homem bem 

instruído, treinado pelos mestres judeus mais respeitados (veja At. 5.34). Ao dizer que 

já teve zelo por Deus como qualquer um de seus ouvintes, Paulo reconheceu as 

sinceras motivações de seus acusadores. 

     Paulo sempre tentava estabelecer uma ligação o próximo antes de explicar a sua fé 

em Cristo. Depois de receber a atenção, e estabelecer uma ligação com seus 

acusadores, o apóstolo recontou como Deus mudou a sua vida, compartilhando assim 

como se tornou um cristão. 

     Compartilhar a sua fé, geralmente, irá começar com a construção de um 

relacionamento com outra pessoa. Amizades, geralmente, desenvolvem-se quando se 



tem algo em comum. As diferenças são fáceis de ver, mas encontrar coisas em comum 

construirá um verdadeiro relacionamento. Amigos ouvirão mais facilmente se 

souberem que há um laço de amizade verdadeira – que irá continuar mesmo se não 

concordarmos em tudo. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Peça a Deus que Ele plante suas raízes profundamente no solo de Sua Palavra para que 

você tenha prazer nela e, assim, frutifique. 

Leia Salmos 1.1-6 

Leia Provérbios 18.11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


