
DIA 204 

Leia II Crônicas 8.11 até 10.19 

 

ESTUDO DE HOJE: II CRÔNICAS 8.11,15 
 

          Salomão, cuidadosamente, seguiu as instruções de Deus para construir o 

templo e oferecer sacrifícios (2 Cr 8.13), mas ele não levou em consideração o que o 

Senhor disse sobre casar-se com mulheres pagãs. Salomão casou-se com a filha do 

Faraó para garantir uma aliança militar com o Egito. Mesmo assim, ele não permitiu 

que ela morasse no palácio de Davi, onde a arca de Deus era mantida. Isso sugere 

que Salomão reconheceu que seu casamento pagão não agradaria ao Altíssimo. 

     Salomão casou-se com muitas outras estrangeiras, apesar da Lei de Deus e Seu 

aviso (Dt 7.3,4). Essas mulheres adoram falsos deuses e contaminaram Israel com 

suas crenças e práticas. Por fim, as esposas pagãs dele causaram a sua queda (1 Rs 

11.1-11). 

     Não importa o quanto somos bons ou espirituais na maior parte das áreas da 

vida, não podemos subdividir nosso relacionamento com Deus. O Senhor não pode 

afetar somente algumas áreas principais de nossa vida e ser completamente ausente 

de outras. Sua Palavra deve afetar todas as partes. "Porque qualquer que guardar 

toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos" (Tg 2.10). Resistir 

à influência em um canto de nossa vida não é melhor que resisti-lo nos espaços 

abertos. Em que canto você está escondendo-se de Deus? 

 

Leia Romanos 8.9-21 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 
COMO O ESPÍRITO SANTO ENVOLVE-SE NA VIDA DO CRISTÃO? 

     Diferentes escritores do Novo Testamento enfatizaram variados aspectos da obra 

do Espírito Santo. João, por exemplo, destacou o papel do Espírito como um mestre e 

como um revelador dos pensamentos e caminhos de Deus. No livro de Atos, Lucas 

enfocou a orientação e o poder do Espírito para o evangelismo e a importância de se 

ser cheio do Espírito Santo. Paulo, no entanto, oferece uma visão abrangente da obra 

do Espírito. 

     De acordo com Paulo, Deus dá Seu Espírito Santo a todos os que têm uma relação 

salvadora com Jesus Cristo (Ef 1.13,14). O Espírito traz vida nova em Cristo. Ele garante 

a salvação aos cristãos e sua identidade como filhos de Deus (Rm 8.14; 2 Ts 2.13). 

     O Espírito Santo dá poder sobre o pecado aos cristãos - poder ministerial e também 

poder para viver uma vida frutífera (Rm 8.2; 1 Co 12.4-7; GI 5.22,23). Os cristãos devem 

ser continuamente cheios "do Espírito" (Ef 5.18). E embora eles vivenciem o conflito 



entre a carne e o Espírito, podem agradar o Senhor ao ceder à orientação e ao poder 

do Espírito (GI 5.16-18). 

     O Espírito Santo permite que os cristãos entendam os pensamentos e os caminhos 

de Deus (1 Co 2.9-16). Ele dá dons espirituais aos cristãos para ajudar a igreja a crescer 

(1 Co 12.1-31). O Espírito guia e fortalece a adoração com os dons espirituais que lhes 

deu (I Co 14.26-33,39,40). 

     O Espírito garante que os cristãos receberão todas as bênçãos prometidas por Deus 

(2 Co 1.22). O Espírito ajuda os cristãos e intercede por eles em sua fraqueza humana 

(Rm 8.26); o propósito da Sua obra é assemelhá-los a Cristo (Rm 8.28,29). 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 8.15-17 

 

     Paulo usa a adoção para ilustrar a nova relação dos crentes com Deus. Na cultura 

romana, uma pessoa adotada desistia dos direitos de sua antiga família e recebia 

todos os direitos de um filho biológico em sua nova família, tornando-se herdeira total 

das propriedades de seu novo pai. 

     Da mesma forma, quando uma pessoa torna-se cristã, recebe todos os privilégios e 

responsabilidades de um filho na família de Deus. Isso inclui a glória do Senhor, mas 

também o sofrimento de Cristo. Mas “as aflições deste tempo presente não são para 

comparar com a glória que em nós há de ser revelada" (Rm 8.18). E "temos as primícias 

do Espírito" [...] “esperando a adoção" (Rm 8.23). 

      O que mais esta glória incluirá? Nosso corpo será liberto do pecado e do 

sofrimento, e teremos novos corpos (Rm 8.23). Seremos ressurretos com corpos 

glorificados como o de Cristo - o que os discípulos viram e tocaram (Lc 24.39-43). O 

Espírito de Deus irá trazer-nos essa vida completa corporal. E "aquele que dos mortos 

ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em 

vós habita" (Rm 8.11). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Louve o Senhor pelas maneiras como Ele já lhe proporcionou livramento. Encoraje-se 

na força que Ele dá a você. 

Leia Salmos 18.16-36 

Leia Provérbios 19.26 

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. 

 


