
DIA 189 

Leia I Crônicas 5.18 até 6.81 

 

ESTUDO DE HOJE: I CRÔNICAS 6.64 

 

        As cidades e campos oferecidos aos levitas cumpriram os mandamentos de Deus 

a Israel em Números 35.1-8. Os levitas eram separados para servir no templo de Deus - 

eles eram os sacerdotes do Senhor. Por passarem boa parte de seu tempo servindo ao 

Altíssimo e ajudando o povo a adorá-lo, Deus fez com que suas necessidades fossem 

supridas. 

     Pedro compara todos os cristãos aos sacerdotes, e Deus escolhe-os para amar e 

servi-lo acima de tudo, “para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou” (1 Pe 

2.9). Quando servimos ao Senhor e ao próximo, Paulo garante que "Deus é poderoso 

para tornar abundante em vós toda graça" (2 Co 9.8). 

     Deus mostrou que mantém a Sua palavra. Ele supriu as necessidades dos levitas e 

suprirá as suas. Ele chamou-o para amar e servir ao próximo. Como você pode seguir 

os comandos de Deus e ver o Senhor prover-lhe ao longo do caminho? 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 26.1-32 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 26.28,29 

 

    Agripa respondeu sarcasticamente à apresentação das boas-novas de Paulo. O 

apóstolo não se ofendeu com o tom dele, mas fez um apelo pessoal, ao qual esperava 

que todos os ouvintes respondessem. Paulo não rebateu o sarcasmo de Agripa; em vez 

disso, aprofundou o seu apelo. 

     A reação de Paulo é um bom exemplo para nós quando falamos sobre o plano de 

salvação de Deus a alguém. Geralmente, ficamos ofendidos quando uma pessoa 

desvia-se de nosso tom preocupado e de nossas palavras diretas. É fácil reagir 

defensivamente e proteger-nos "dando de ombros". Mas, assim como Paulo, um apelo 

pessoal e sincero ou um testemunho particular pode aprofundar a discussão. Isso pode 

mostrar a profundidade de nossa preocupação e quebrantar corações endurecidos. 

     Paulo não considerou a resposta de Agripa um insulto e não protegeu seu orgulho 

recuando. Você pode aceitar um insulto à sua fé e continuar aberto e honesto quanto 

ao que acredita? Por que você pensa que Paulo foi capaz [de fazê-lo]? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 



Não esconda sua tristeza de Deus. Em vez disso, compartilhe-a com Ele. Deixe que a 

confiança em Deus console você. 

Leia Salmos 6.1-10 

Leia Provérbios 18.20,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 


