
DIA 186 

Leia I Crônicas 1.1 até 2.17 

 

ESTUDO DE HOJE: I CRÔNICAS 1.1-4 

 

        Por que a Bíblia inclui genealogias? Elas serviam como prova para aqueles que 

alegavam ser descendentes de Abraão. Por que isso era tão importante? Porque Deus 

prometeu abençoar Abraão e seus descendentes (Gn 12.1-3). Ao prover para a sua 

herança, um judeu podia aproveitar os benefícios das bênçãos especiais que Deus 

prometeu a Abraão e seus descendentes. 

     Para as pessoas de hoje, genealogias não significam muito, mas para os cristãos, as 

promessas de Deus ainda são cheias de bênção. Paulo escreveu: "Sabei, pois, que os 

que são da fé são filhos de Abraão" [...] "De sorte que os que são da fé são benditos 

com o crente Abraão" [...] "para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por 

Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito” (Gl 3.7,9,14).         

      Nossa herança espiritual tem a mesma importância para nós. Recebemos o Espírito 

Santo de Deus - Sua promessa e nossa bênção - porque somos descendentes de 

Abraão pela fé. 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 23.11-35 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 23.16-22 

 

    Essa é a única referência na Bíblia a um membro da família de Paulo. Seu sobrinho 

podia vê-lo, embora apóstolo estivesse sob custódia, pois prisioneiros eram acessíveis 

para seus parentes e amigos, que podiam trazer-lhes comida e outras amenidades. 

     É fácil subestimar crianças e jovens, concluindo que sua juventude desqualifica-os 

de servir ao Senhor de alguma maneira significativa. Mas, Jesus deixa claro que 

crianças são importantes exemplos para cristãos de como viver fielmente (Mt 18.2-6). 

Esse jovem teve um papel importante em proteger a vida de Paulo. 

     Deus pode usar qualquer pessoa, de qualquer idade, que esteja disposta a segui-lo. 

Paulo também acreditava que jovens tinham grandes contribuições a fazer. Ele 

escreveu a Timóteo: "Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, 

na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza" (1 Tm 4.12). 

     Há muitos motivos pelos quais pessoas podem desprezá-lo. Você está usando um 

deles como desculpa para deixar de ser "o exemplo dos fiéis"? Deus quer que você 

faça parte do Seu plano 

 

ORANDO OS SALMOS 



 

Agradeça a Deus pela segurança que Ele proporciona a você toda noite. Que a cada 

manhã, lembre-se da fidelidade dele. 

Leia Salmos 3.1-8 

Leia Provérbios 18.14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


