
DIA 208 

Leia II Crônicas 19.1 até 20.37 

 

ESTUDO DE HOJE: I CRÔNICAS 20.3,4 

 

        Com a nação enfrentando um desastre, Josafá ordenou que o povo ficasse sem 

comida por um período de tempo. Ao separarem-se da rotina diária de preparação e 

ingestão de alimentos, podiam dedicar esse tempo a mais à oração e reajustando sua 

vida em Deus. Pontadas de fome lembram a eles de sua fraqueza e de sua 

dependência do Altíssimo. Isso traria à memória deles de que suas dimensões física e 

espiritual estão unidas. Ao fazer jejum dessa forma, os israelitas teriam uma 

perspectiva mais clara de quem é Deus e de quem eles eram. 

     Você já jejuou por um período de tempo? Jejuar ainda pode ser útil hoje em dia 

quando procuramos centrar-nos em Deus. Quando você separa um tempo e dedica-o 

ao Senhor, será constantemente lembrado da sua necessidade do poder de Deus. 

Jejuar pode ser uma poderosa experiência quando feito pelos motivos certos. Mas, 

você também pode realizar jejum de outras coisas - de internet, compras, restaurantes. 

Se há algo em sua vida que não consegue abandonar, pode ser um aspecto em que 

pensar pelo que jejuar por um tempo. Se isso resultar em uma maior dependência de 

Deus, é um sacrifício que vale a pena. 

 

Leia Romanos 10.14 até 11.12 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 10.14-21 

 

      Costumamos perguntar-nos: "E se alguém nunca ouviu o evangelho?". Paulo faz 

uma pergunta similar: "E como crerão naquele de quem não ouviram?" Afinal, "a fé é 

pelo ouvir". Mas, a pergunta de Paulo torna-se bastante realista. "Porventura, Israel não 

o soube?" 

     Paulo respondeu que sim e refere-se a Salmo 19.4. Mas, será então que eles 

realmente compreenderam a mensagem? Novamente, o apóstolo diz que sim e refere-

se a Deuteronômio 32.21 e Isaías 65.1,2. Ainda mais, havia pessoas da época de Elias 

que compreendiam a mensagem de Deus (Rm 11.4). 

     Assim como Paulo, podemos fazer toda sorte de perguntas "e se". Mas, por fim, 

precisamos deixar esses questionamentos hipotéticos e enfrentar questões mais 

práticas: "E então?". Em vez de falar sobre o que não sabemos, precisamos abordar 

aquilo que conhecemos e o que isso significa quanto à maneira como vivemos. 

     Somos responsáveis pelo que sabemos. É fácil ir à igreja toda semana, esperando 

aprender algo novo, mas talvez Deus queira que você faça algo com o que já sabe. 



Quanto mais souber, por mais será responsável. Você está sendo responsável agora 

com o que Deus ajudou-o a compreender? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore pelos líderes que você sabe que tentam seguir o Senhor. Peça a Deus que Ele 

mostre-lhes o caminho que devem tomar. 

Leia Salmos 21.1-13 

Leia Provérbios 20.4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


