
DIA 194 

Leia I Crônicas 15.1 até 16.36 

 

ESTUDO DE HOJE: I CRÔNICAS 16.23-29 
 

          A adoração verdadeira acontece quando reconhecemos e declaramos o caráter 

de Deus na presença de outros. A verdadeira adoração também envolve atribuir 

glória ao Senhor. Isso significa que damos crédito a quem merece. Quando o 

reconhecemos e afirmamos Sua bondade, apresentamos Sua perfeita natureza moral 

diante de todos. Podemos fazer isso contando histórias aos demais sobre o 

envolvimento de Deus em nossa vida, e mostrando a atividade do Pai na vida de 

outras pessoas. 

     A adoração beneficia a nós e ao próximo porque tira o nosso foco de problemas e 

faz-nos focarmos no poder, misericórdia, majestade e amor de Deus. 

     Quando temos uma visão da grandeza do Senhor, vemos quão pequenos são 

nossos problemas. Quando enxergamos o amor do Pai, não somos capazes de fazer 

nada além de alegrar-nos. 

 

Leia Romanos 1.18-32 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 1.19 

 

      O Senhor revela Sua natureza divina e qualidades pessoais na criação e por meio 

dela. A natureza mostra-nos um Deus de poder, inteligência e de intrincados detalhes: 

um Deus de ordem e beleza, um Deus que controla forças poderosas. Mas, a Queda 

distorceu o quadro da criação. 

     O pecado de Adão trouxe uma maldição divina sobre toda a ordem natural (Gn 

3.17-19). Espinhos e cardos foram o resultado imediato, e os desastres naturais 

tornaram-se comuns desde os dias de Adão até os nossos. Os desastres, no entanto, 

não são verdadeiramente “naturais"; ao menos não eram parte da criação original de 

Deus. Desastres fazem parte da criação sob a maldição 

     A criação continua a sofrer os resultados do pecado de um homem e da maldição 

de Deus. Vemos tudo à nossa volta nas muitas maneiras como o homem destrói a 

criação. Paulo diz que a própria natureza está esperando ansiosamente para a sua 

redenção dos efeitos do pecado (Rm 8.19-22). A criação será remida também, quando 

Deus remir o Seu povo (Rm 8.21). 

     Esse é um motivo para ter-se uma grande expectativa. Pense no espanto e 

admiração que você experimentou ao ver a magnificência da amaldiçoada criação de 

Deus. Agora, imagine a criação quando for remida para a glória total que o Senhor 

queria que ela tivesse. 



 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 
DEUS REVELA-SE NA NATUREZA?      

     Quando Deus fala às pessoas diretamente por intermédio de Sua Palavra, pode-se 

dizer que isso trata-se de revelação especial. Mas, o Senhor também fala indiretamente 

por meio da natureza que criou, pode-se chamar isso de revelação natural. O Salmo 

19, por exemplo, diz que o conhecimento de Deus na criação é universal. 

     Infelizmente, no entanto, uma resposta a Deus que traz a salvação não é nada 

universal. Paulo ensina em Romanos 1-3 que, em função do pecado de Adão, todas as 

pessoas afastaram-se do conhecimento do Pai na criação. Elas abafam a verdade que 

Deus naturalmente revela a todos, substituindo-a com suas próprias ideias. Mas, não 

há desculpa para não se conhecer o Senhor (Rm 1.20). Como resultado, a revelação 

natural somente condena as pessoas. 

    Deus ainda pode usar a revelação natural para despertar as pessoas para a realidade 

da existência de um único Deus verdadeiro. Repleto da graça do Senhor, o belo e 

complexo mundo pode estimular uma busca pelo Criador. Paulo apelou à revelação 

natural em Atenas para pregar a boa-nova (At 17.16-31). A revelação divina no mundo 

natural e na natureza humana pode estimular as pessoas a buscarem o Deus 

verdadeiro. E então, por meio da revelação especial que Ele dá nas Escrituras e em Seu 

Filho, Jesus Cristo, as pessoas podem vir a conhecê-lo e a experimentar Sua salvação. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore para que os maus experimentem a ira de Deus ou testemunhem a bondade do 

Senhor e arrependam-se de seus maus desejos e planos. 

Leia Salmos 10.1-15 

 

Leia Provérbios 19.6,7 

 

 

 

 

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. 

 


