
DIA 209 

Leia II Crônicas 21.1 até 23.21 

 

ESTUDO DE HOJE: II CRÔNICAS 21.5-7 
 

          Jeorão, o novo rei de Judá, casou-se com Atalia, uma filha do rei Acabe, de 

Israel. O Reino de Israel havia abandonado o Senhor há tempos, mas o Reino de Judá 

estava caminhando muito melhor. A aparição de Atalia em Judá colocou uma sombra 

sobre o reino, e a fidelidade de Judá estava tornando-se pequena e fraca. 

     Após as trágicas mortes de seu esposo e filho, Atalia consolidou seu poder 

assassinando quase todos os seus netos. As promessas de Davi estavam por um fio - 

pela vida de um bebê escondido com sua ama em um quarto. 

     Foi por meio da coragem e fidelidade de um homem, Joiada, o sacerdote, que a 

promessa de Deus resistiu. Joiada agiu rapidamente e esperou silenciosamente. 

Enquanto Atalia bradava e governava, o sacerdote planejava e orava. 

     Nossa fidelidade pode ser abalada quando as promesas de Deus parecem ser 

efêmeras e inconsistentes. Mas, o Senhor usa a fidelidade de poucos, até de um só 

homem, para trazer a salvação a muitos (Rm 5.19). “Deus escolheu as coisas fracas 

deste mundo para confundir as fortes" (1 Co 1.27). 

     Quando suas esperanças parecerem estar no fim, lembre-se de Joiada e imagine o 

que um ato de fiel obediência é capaz de fazer. 

 
Leia Romanos 9.22 até 10.13 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 
QUAL É O PLANO DIVINO DA SALVAÇÃO E COMO ELE ENVOLVE OS JUDEUS 

E OS GENTIOS? 

     Um dos principais temas do livro de Romanos é a inclusão dos gentios no povo de 

Deus com o Senhor permanecendo fiel às Suas promessas a Israel. Em Romanos 11.11-

32, Paulo descreve o plano de Deus para salvar todas as nações em quatro passos.        

     Primeiro, as "boas-novas são proclamadas aos judeus, que respondem 

(predominantemente) com descrença". Usando a principal metáfora de Paulo (da 

oliveira), "alguns dos ramos foram quebrados" (Rm 11.17). 

     Paulo já havia vivenciado essa etapa. Ele compartilhava as boas-novas com os 

judeus em sinagogas em toda a bacia do Oriente Médio, mas muitos deles rejeitaram a 

mensagem (At 18.4-6).  

     "Então, muitos gentios responderam positivamente à mensagem. Assim, como 

alguns dos ramos foram quebrados", o gentio, foi "enxertado em lugar deles e feito 

participante da raiz e da seiva da oliveira" (Rm 11.17).  



     Depois de serem resistidos na sinagoga, Paulo e os outros apóstolos ofereceram a 

salvação aos gentios, e muitos responderam positivamente (At 13.48,49). Na época em 

que Paulo escreveu o livro de Romanos, a igreja de Roma era predominantemente 

uma comunidade de gentios. 

     "Posteriormente, muitos judeus também responderam positivamente às boas-

novas". Futuramente, os ramos "serão enxertados" (Rm 11.23). Ao ver os gentios 

desfrutarem da bênção da salvação, os judeus invejam-nos e respondem 

positivamente às boas-novas. 

     "Por fim, Deus abençoa grandemente o mundo, o que inclui a ressureição dos 

mortos." Quando os judeus finalmente se voltarem para o Senhor em grande número, 

haverá bênção ainda maior, e os mortos serão ressuscitados (Rm 11.12,15).  

      No fim da história, haverá uma grande comunidade tanto de judeus como de 

gentios adorando a Deus por Sua misericórdia. Então, todas as pessoas verão e 

entenderão a grande sabedoria e amor do Senhor (Rm 11.33-36). 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 11.30-32 

 

     O Senhor chamou os judeus para serem a fonte das bênçãos de Deus para todo o 

mundo (veja Gn 12.3). Quando os judeus negligenciaram essa missão, o Altíssimo, 

enfim, abençoou o mundo inteiro por intermédio do Messias judeu. Deus, com Seu 

grande poder, foi capaz de transformar suas falhas em Seu cumprimento. 

    Da mesma forma, hoje, o Senhor chama os cristãos para serem uma fonte da bênção 

de Deus para o mundo. Os crentes têm um grande privilégio, assim como os judeus, 

de fazerem parte das bênçãos do Pai – não para si mesmos, mas para pessoas de 

todos os lugares. Cristãos podem ser uma bênção de diversas maneiras: sendo 

honestos em relações comerciais, procurando próximos em necessidade, recebendo 

estranhos em seu círculo de amizade, criando seus filhos para amarem o Senhor e as 

pessoas, aceitando pessoas sem família. Todos os relacionamentos que você tem são 

oportunidades para ser uma bênção. 

     O plano de Deus de abençoar todas as pessoas não pode ser impedido. Você fará 

parte dele?  

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Comprometa-se com os cuidados de Deus. Peça Sua ajuda com aquilo que o 

preocupa. 

Leia Salmos 22.1-18 

Leia Provérbios 20.7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


