
DIA 198 

Leia I Crônicas 24.1 até 26.11 

 

ESTUDO DE HOJE: I CRÔNICAS 24.7-18 

 

        Vinte e quatro grupos de sacerdotes serviam em turnos de duas semanas 

anualmente na casa do Senhor. No restante do tempo, eles serviam em sua terra natal. 

Os músicos eram divididos em 24 grupos para combinar com os 24 grupos de 

sacerdotes (1 Cr 25.9-31). 

     Havia muitas formas de contribuir para a adoração no tabernáculo. Alguns 

proclamavam as mensagens de Deus (1 Cr 25.1), alguns ofereciam agradecimentos e 

louvor (1 Cr 25.3) e outros tocavam instrumentos (1 Cr 25.6.7). 

     O serviço do templo era altamente estruturado, mas isso não atrapalhava o Espírito 

de Deus. Ao contrário, fornecia um contexto organizado para adoração. Às vezes 

achamos que planejamento e estrutura são atividades não espirituais que podem 

atrapalhar a espontaneidade da adoração. 

     Nem a espontaneidade nem a estrutura garantem que o Espírito de Deus esteja 

presente. O Espírito pode guiar alguém de forma inesperada, mas mesmo "os espíritos 

dos profetas estão sujeitos aos profetas. Por que Deus não é Deus de confusão, senão 

de paz, como em todas as igrejas dos santos" (1 Co 14.32.33). 

     Jesus disse-nos: "os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em 

verdade" (Jo 4.23). Nossa adoração deve ser continuamente aberta para a direção que 

Deus leva-nos e sempre informada pela verdade que o Senhor deu-nos. 

 

Leia Romanos 4.1-12 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 4.1-3 

 

      Paulo usa Abraão como um bom exemplo de alguém que foi salvo pela fé. Abraão 

não teve a aceitação de Deus por ser circuncidado, o Senhor abençoou-o muito antes 

da cerimônia de circuncisão ser introduzida. Gênesis 12.1-3 relata o chamado de Deus 

a Abraão quando este tinha 75 anos. A circuncisão foi introduzida somente quando 

Abraão tinha 99 anos (Gn 17.1-14). Abraão encontrou a graça de Deus somente por 

meio da fé. 

     Algumas pessoas, quando descobrem que Deus salva por meio da fé, começam a 

preocupar-se: "Tenho fé suficiente?", elas perguntam-se. "Minha fé é forte o suficiente 

para salvar-me?". Mas, esses questionamentos são irrelevantes. É Jesus Cristo quem 

nos salva, e Ele é forte o suficiente para salvar-nos, independente de quão fraca seja a 

nossa fé. Nosso foco deve estar em Cristo e em Seu poder como o Senhor de todos, 



não nas nossas ações. A fé é a confiança que colocamos em Jesus, crendo que Ele é 

Deus. 

     Assim com o que representava a circuncisão para os judeus, as cerimônias de hoje 

em dia podem representar nossa fé em Deus. Elas são sinais exteriores que 

demonstram fé e confiança interiores. Mas, sem uma confiança interior, qualquer sinal 

exterior é vazio e sem sentido. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Siga o caminho deste Salmo com seu coração. Permita que ele o leve da angústia para 

a alegria. 

Leia Salmos 13.1-6 

Leia Provérbios 19.15,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


