
DIA 192 

Leia I Crônicas 11.1 até 12.18 

 

ESTUDO DE HOJE: I CRÔNICAS 12.18 

 

        Como o Espírito Santo trabalha na época do Antigo Testamento? O Espírito vinha 

sobre indivíduos para cumprir objetivos específicos. Ele deu habilidades artísticas a 

Bezalel (Êx 31.1-5), o poder militar de Jefté (Jz 11.29), o poder de governar de Davi (1 

Sm 16.13) e uma palavra autoritária de profecia a Zacarias (2 Cr 24.20). O Espírito Santo 

veio sobre Amasai, um dos guerreiros de Davi. Quando havia um trabalho importante a 

ser feito, Deus escolhia uma pessoa para realizá-lo, e o Espírito dava a essa pessoa o 

poder e a habilidade necessários. 

     A partir do Pentecostes, entretanto, o Espírito veio sobre todos os cristãos, não 

somente para capacitá-los a fim de que cumprissem a vontade de Deus, mas também 

para habitar neles todos os dias (At 2.14-21). O Espírito Santo "é o penhor da nossa 

herança, para redenção da possessão de Deus” (Ef 1.14). Jesus prometeu que o Espírito 

ensinaria Seus discípulos e lembraria a eles de Suas palavras (Jo 14.26; 16.15). O 

Espírito está convencendo o mundo do pecado, da justiça de Deus e do julgamento, e 

também está guiando os seguidores de Cristo para a verdade (Jo 16.8,13). Agradeça a 

Deus pela orientação pessoal de Seu Espírito. 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 28.1-31 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 28.31 

 

   Por que o livro de Atos termina tão abruptamente? Esse livro lida com o início da 

igreja cristã e sua expansão para círculos ainda maiores, englobando Jerusalém, 

Antioquia, Éfeso e Roma. Atos não é sobre a vida de Paulo, mas acerca da expansão 

das boas-novas, e essa história foi contada. O apóstolo levou sua mensagem de que 

Jesus é o Senhor ao coração de um império onde César era senhor. Paulo foi um 

prisioneiro do Império Romano, mas era um cidadão livre do Reino de Deus. 

     Da mesma forma, hoje em dia, cidadãos do Reino de Deus fazem parte da missão 

de espalhar as boas-novas. Em todo lugar que visitam, por intermédio das pessoas que 

conhecem e por meio das coisas que realizam, a mensagem é proclamada, anunciando 

que Jesus é o Senhor de toda a criação de todo reino e de todos os domínios 

espirituais. 

     Nós, que somos cidadãos do Reino de Deus, fazemos parte dessa história contínua 

também. Como Paulo, nossa vida não é o centro da história, mas fazemos parte da 

história de Deus, parte da história da Bíblia, parte da história da criação. Embora o livro 



de Atos tenha chegado ao fim, a história do Senhor continua a desdobrar-se e somos 

parte dela hoje em dia. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore por aqueles que estão sofrendo e que estão sendo oprimidos. Que eles busquem 

o Senhor e que confiem nele. 

Leia Salmos 9.1-12 

Leia Provérbios 19.1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 


