
DIA 206 

Leia II Crônicas 14.1 até 16.14 

 

ESTUDO DE HOJE: II CRÔNICAS 15.16 
 

          O quinto mandamento diz-nos para honrar nossos pais, mas Asa tirou a sua 

avó do trono. Honrar nossos pais certamente é o comando de Deus, mas nosso 

principal comprometimento é com o Senhor. O primeiro mandamento diz muito. 

     Jesus alertou que o comprometimento a nossos pais nunca deveriam impedir-nos 

de segui-lo (Lc 14.26). Você deve sempre respeitar e honrar seus pais, sejam cristãos 

ou não e deve ter a responsabilidade de cuidar deles em vez de negligenciá-los (Mc 

7.11-13), mas a sua devoção ao Altíssimo deve vir em primeiro lugar. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 
COMO O REI ASA PÔDE AFASTAR-SE DE DEUS APÓS 35 ANOS? 

     Asa considerava o rei da Síria um aliado, por isso deu-lhe os tesouros do templo e 

do palácio para que ele atacasse Baasa, o rei de Israel. No entanto, o profeta Hanani 

viu na Síria um inimigo que significaria o declínio do Reino de Judá. Batalhas anteriores 

mostraram que Deus era o único aliado de que Asa precisava, e o Altíssimo era, na 

verdade, o único aliado que Asa tinha. 

     A confiança de Asa no rei da Síria revela um problema espiritual muito mais 

profundo. Asa havia esquecido de que os olhos do Senhor "passam por toda a terra" (2 

Cr 16.9). Então, quando Hanani confrontou Asa com seus erros, Asa mandou prendê-lo 

e, irritado, agiu com crueldade para com o povo. Asa dá-nos um triste exemplo de 

alguém que deposita sua confiança em seus próprios recursos (Is 31.1) e de quem fica 

irado ao ser corrigido. Até mesmo aqueles que testemunham do poder do Senhor de 

maneira tangível são, por vezes, inclinados a fazê-lo (2 Cr 16.8). Muito melhor é confiar 

no Senhor e aceitar Sua direção (ver Is 50.10). 

     A vida é uma verdadeira lição de confiança em Deus. Devemos começar fazendo o 

que é bom e correto, mas nosso legado não se estabelece até que nossa última atitude 

seja tomada (2 Cr 14.1; Rm 2.6,7). A fidelidade ao Reino de Deus não deve ser 

comprometida por ambições pessoais. 

 

Leia Romanos 9.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 9.17-20 

 



     Paulo cita Êxodo 9.16, em que Deus descreve como usaria Faraó para ilustrar o Seu 

poder. O Altíssimo julgou a resistência de Faraó confirmando o seu pecado e 

endurecendo o seu coração. As consequências da rebelião dele - um coração 

obstinado - seriam a sua punição. 

     Com esse exemplo, Paulo não está dizendo que algumas pessoas merecem mais 

que outras, mas que o Criador tem controle sobre as Suas criaturas. Manter essa 

perspectiva elimina qualquer tentação de ter orgulho em conquistas pessoais. 

     As pessoas perguntam-se sobre o controle de Deus "versus" o livre arbítrio do 

homem. Esse questionamento não é novo, Paulo compreendia o dilema também. 

Muitos procuram uma resposta nessa passagem, mas o apóstolo não a resolve 

exatamente. Em vez disso, ele recua e lembra-nos de nosso relacionamento com Deus: 

"Mas, o homem, quem és tu, que a Deus replicas?" Em outras palavras, uma criatura 

não tem direito de instruir Seu Criador. A reação de Paulo é sábia. Podemos contender 

com Deus somente se pensarmos que Ele deve-nos algo. Mas, precisamos lembrar-nos 

do amor com o qual Ele criou-nos, a graça na qual apoiamo-nos e a paciência que Ele 

demonstra quando lutamos para confiar nele sem obter respostas claras. 

 

Leia Romanos 8.9-21 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Medite na obra de Deus neste mundo e em Sua Palavra. Peça a Ele que opere em sua 

vida e em seu coração. 

Leia Salmos 19.1-14 

Leia Provérbios 20.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


