
DIA 207 

Leia II Crônicas 17.1 até 18.34 

 

ESTUDO DE HOJE: II CRÔNICAS 18.3-8,31 
 

          Acabe pediu que Josafá juntasse forças com ele em batalha. Antes de 

comprometer-se dessa forma, Josafá corretamente buscou o conselho de Deus. 

Entretanto, quando o Senhor deu a Sua resposta por intermédio do profeta Micaías, 

Josafá ignorou-o. 

     Os problemas de Josafá começaram quando ele juntou forças com o maligno rei 

Acabe. Quase imediatamente ele tornou-se alvo dos soldados que erroneamente o 

identificaram como Acabe. Ele poderia ter aceitado esse destino por achar que o 

merecia, mas, em vez disso, clamou a Deus - e Deus salvou-o. 

     O amor verdadeiro por Deus é demonstrado obedecendo às ordens que Ele dá-

nos, não simplesmente pedindo conselho. Tiago diz a mesma coisa: "E sede 

cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos 

discursos" (Tg 1.22). 

     No entanto, mesmo quando desobedecemos, e as consequências seguem-se, 

podemos ficar tentados a render-nos. "Escolhi pecar", pensamos. "É minha culpa e 

devo aceitar as consequências". Não importa quão grandemente você pecou, Deus 

deseja demonstrar-lhe Sua misericórdia, "vinde e convertei-vos de todas as vossas 

transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Porque não tomo prazer na 

morte do que morre, diz o Senhor JEOVÁ: convertei-vos, pois, e vivei" (Ez 18.30,32). 

 
Leia Romanos 9.22 até 10.13 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 
COMO AS DECISÕES HUMANAS E AS AÇÕES DE DEUSTRAÇAM O CURSO DA 

HISTÓRIA? 

     Nós, seres humanos, sempre queremos acreditar que estamos no comando das 

coisas. Achamos que, por nossas decisões e ações, podemos determinar o que 

acontece. Contudo, as Escrituras confrontam-nos com algo diferente. Apesar de as 

decisões e as ações humanas serem significativas, a vontade de Deus é muito mais 

importante. 

     Em Romanos 9, Paulo mostra que Deus é quem determina o curso da salvação. O 

apóstolo, constantemente, explica o inesperado desenvolvimento da história da 

salvação ao recorrer ao que Deus diz e faz. As decisões humanas em si não podem 

explicar a situação, e o Senhor declarou que é misericordioso com quem Ele escolhe 



(Rm 9.15). Os teólogos podem debater sobre o papel das ações de Deus e o papel da 

decisão humana com relação à salvação, mas a soberania do Pai é clara. 

     O mundo contemporâneo pôs Deus de lado e ignora a influência divina sobre o 

curso da humanidade. As decisões do Senhor, no entanto, são o que realmente guiam 

o mundo, bem como a história pessoal daqueles que confiam nele. Podemos afirmar 

com certeza que "todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que 

amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto" (Rm 8.28). 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 10.3 

 

     Com intenções admiráveis, os judeus estabeleceram rituais e tradições baseadas nas 

leis de Moisés para tentar tornarem-se aceitáveis à vista do Altíssimo. Entretanto, essas 

leis, rituais e tradições transformaram-se em mais importantes do que tudo até que 

mesmo do que o "mandamento de Deus" (Mc 7.8,9).  

     Podemos facilmente cair no mesmo raciocínio - tentar acertar as coisas com Deus 

da nossa forma: indo à igreja religiosamente, servindo à comunidade, dando dinheiro a 

qualquer organização merecedora e fazendo toda sorte de sacrifício. Mas, as palavras 

de Paulo são penetrantes - nossa própria maneira nunca prospera (Rm 9.31). Como 

você está tentando acertar as coisas com Deus? 

     Não crie uma nova série de regras para seguir; Jesus já cuidou de tudo isso. O 

esforço humano, não importa o quão sincero seja, nunca substituirá a justiça que se 

encontra em Cristo. A salvação de Deus não é para quem tenta conquistar o Seu favor 

fazendo o bem; é para quem percebe que nunca será bom o suficiente e volta-se para 

o Messias. Podemos ser salvos somente colocando nossa fé no que Jesus Cristo fez. 

"Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos 

debaixo do jugo da servidão" (Gl 5.1). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Pense em alguém que precisa do encorajamento do poder e da graça de Deus. Ore 

por essa pessoa hoje. 

Leia Salmos 20.1-9 

Leia Provérbios 20.2,3 

 

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. 

 


