
DIA 187 

Leia I Crônicas 2.18 até 4.4 

 

ESTUDO DE HOJE: I CRÔNICAS 3.1-19 

 

        A maior parte desses nomes tem pouca relevância para nós, são simplesmente 

nomes em uma lista. Mas, cada um deles teve uma vida como a nossa, cheia de 

preocupações e interesses, erros e atos de bondade. Analise mais de perto. 

     A história de Abigail (1 Cr 3.1) pode ser encontrada em 1 Samuel 25. A história de 

Absalão (1 Cr 3.2) pode ser encontrada em 2 Samuel 13–18. A história de Bate-Sua 

(Bate-Seba, 1 Cr 3.5) pode ser encontrada em 2 Samuel 11-12; 1 Reis 1. A história de 

seu filho, Salomão, que se tornou o terceiro rei de Israel, pode ser encontrada em 1 

Reis 1-11 e 2 Crônicas 1-9. A trágica história da filha de Davi, Tamar (1 Cr 3.9) pode ser 

encontrada em 2 Samuel 13. 

     Muitos dos descendentes de Salomão governaram a nação de Judá (1 Cr 3.10-14). 

Para a história de Roboão, veja 2 Crônicas 10-12. Para a história de Josafá, veja 2 

Crônicas 17-20. A história de Uzias encontra-se em 2 Crônicas 26. A história de 

Ezequias está em 2 Reis 18-20. Para a história de Josias, veja 2 Reis 22-23. 

     A história de Jeoaquim (1 Cr 3.15) encontra-se em Jeremias 22-28; 35; 36. A história 

de Zedequias (1 Cr 3.15) encontra-se em Jeremias 21–39. Zorobabel (1 Cr 3.19) foi o 

líder dos primeiros exilados a retornarem da Babilônia, e sua história encontra-se no 

livro de Esdras. 

     Enquanto a maior parte das pessoas é esquecida, a maravilhosa verdade é que Deus 

importa-se com cada nome dessa lista e também com todos os nomes não listados. 

Por esse motivo, devemos viver para agradar ao Senhor, não às pessoas (At 5.29; 1 Ts 

2.4). 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 24.1-27 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 24.27 

 

    Embora Deus tenha prometido que Paulo pregaria o evangelho em Roma (At 23.11), 

o grande apóstolo teve de suportar mais do que dois anos de recusa de Félix em 

decidir o seu destino. Além desse aprisionamento, Paulo estava sujeito a outras longas 

esperas nas quais somente podia confiar em Deus e esperar que Ele agisse. 

     O que você faz quando surge a questão de esperar em Deus? Você fica ansioso? 

Irado? Desencorajado? Poucas coisas testam a nossa paciência e fé quanto ser forçado 

a esperar – o que talvez explique porque o nosso soberano Deus costuma colocar-nos 



em situações em que não temos outra escolha. Ele quer que aprendamos a colocar 

nossa fé e confiança nele.  

     O que você está esperando em Deus? O que significa ser fiel ao Senhor, mesmo 

enquanto espera?  

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Peça a Deus que Ele separe você para si. Agradeça-o pela certeza de que Ele irá 

responder quando invoca-lo. 

Leia Salmos 4.1-8 

Leia Provérbios 18.16-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


