
DIA 205 

Leia II Crônicas 11.1 até 13.22 

 

ESTUDO DE HOJE: I CRÔNICAS 12.1,2 

 

        Durante os primeiros três anos como rei de Judá, Roboão tentou obedecer a Deus, 

e, como resultado, Judá prosperou. Mas então, no ápice de sua popularidade e poder, 

ele abandonou o Senhor. Por causa disso. Deus permitiu que Judá fosse conquistada 

pelo Egito. 

     Como isso pôde acontecer? Às vezes, pode ser mais difícil confiar em Deus nos 

bons tempos do que nos maus. Épocas difíceis empurram-no para Ele, mas tempos 

tranquilos podem fazer sentir-nos autossuficientes e satisfeitos em estarmos separados 

do Senhor. 

     Por esse motivo, cuidado quando tudo estiver dando certo, e peça a Deus que 

guarde a sua fé de perto. Os hebreus vagaram pelo deserto, comendo alimento 

espiritual e bebendo água espiritual. "E beberam todos de uma mesma bebida 

espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia; e a pedra era Cristo. Mas 

Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto" (1 

Co 10.4,5). 

    "Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós 

tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que 

podeis; antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar" (1 

Co 10.12.13). 

 

Leia Romanos 8.22-39 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 8.35,36 

 

      Paulo estava escrevendo a crentes em Roma que em breve enfrentariam terrível 

perseguição. Em apenas poucos anos, as situações hipotéticas do apóstolo tornaram-

se dolorosas realidades. 

     É fácil nos enganarmos e acreditarmos que se estamos sofrendo, é porque 

desobedecemos a Deus e que Ele abandonou-os. Às vezes, nosso próprio pecado tem 

consequências dolorosas, mas essa não é a única razão de enfrentarmos dificuldades. 

Em alguns momentos, sofremos precisamente porque estamos seguindo o Senhor. 

Pedro lembra que "melhor é que padeçais fazendo o bem (se a vontade de Deus assim 

o quer) do que fazendo mal” (1 Pe 3.17). Até Jesus sofreu, e Ele era perfeito. 

     Sofrer não deve afastar-nos de Deus, mas "atrair-nos" a Ele. O sofrimento pode 

tornar-nos mais parecidos com Cristo ao sofrer com Ele, "sendo feito conforme a sua 



morte; para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos" (Fp 

3.10.11) 

     Paulo dá-nos grandes esperanças para enfrentarmos o sofrimento. Essa passagem 

reafirma o profundo amor de Deus por Seu povo. Independente do que acontecer 

conosco e de onde estivermos, nunca poderemos separar-nos do Seu amor. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Mantenha seu foco centrado em Deus, pois Ele é a fonte de sua força em toda vitória. 

Leia Salmos 18.37-50 

Leia Provérbios 19.27-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


