
DIA 210 

Leia II Crônicas 24.1 até 25.28 

 

ESTUDO DE HOJE: II CRÔNICAS 24.18-20 

 

       O rei Joás e a nação de Judá foram pelo caminho errado, abandonaram Deus e 

começaram a adorar ídolos. A ira do Senhor acendeu-se; mas, antes de puni-los, Deus 

"enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao SENHOR”. O Altíssimo queria alertar 

Seu povo de que ele estava caminhando para a destruição por causa de sua 

infidelidade. Entre outros, Ele enviou Zacarias para chamá-los ao arrependimento.  

     Deus desejava mostrar misericórdia ao povo e queria dar-lhe todas as chances de 

mudar seus caminhos. Diante da infidelidade do povo, as palavras de Joel tornaram-se 

verdadeiras: "convertei-vos ao SENHOR, vosso Deus; porque ele é misericordioso e 

compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal" (Jl 

2.13).  

     Da mesma forma, Deus não quer abandonar-nos ou descarregar a Sua ira no 

momento em que pecamos. Em vez disso, Ele agressivamente persegue-nos por meio 

de Sua palavra, de Seu Espírito em nós, das palavras de outros e, às vezes, disciplina. 

Ele não quer destruir-nos, mas fazer-nos retornar a Ele. "Ou desprezas tu as riquezas 

da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de 

Deus te leva ao arrependimento?" (Rm 2.4). 

 

Leia Romanos 12.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 12.3 

 

     Romanos 12 é repleto de aplicações práticas. No início, Paulo parece unificar uma 

mistura de instruções. Porém, se você olhar mais de perto, há algo que as une?  

     Deus dá-nos dons para ajudarmos o próximo (Rm 12.6-8). 

     A maior parte de nós aprendeu como ser cortês com o próximo, mas Deus chama-

nos para, na verdade, amar o outro, não simplesmente suportá-lo (Rm 12.9). O amor 

genuíno requer concentração e esforço e até sacrifício.  

     Paulo chama os cristãos a alegrarem-se em honrar próximo, não a si mesmos (Rm 

12.10). A hospitalidade cristã não é um entretenimento social. O entretenimento foca 

no anfitrião. Hospitalidade foca nos convidados (Rm 12.13). 

     Muitas pessoas usam relacionamentos de acordo com o que podem ganhar; Paulo 

diz que precisamos viver em harmonia com o próximo, e não sermos orgulhosos 

demais para aproveitar a companhia de pessoas comuns (Rm 12.16).  



     Devemos estar prontos para perdoar por causa do amor, não retaliar por que fomos 

prejudicados (Rm 12.17-21). 

    As instruções do apóstolo aqui são embasadas em uma honesta avaliação de nós 

mesmos. Quando medimos a nós mesmos com base em nosso relacionamento com 

Deus, não precisamos mais competir com outras pessoas. Em vez disso, podemos 

importar-nos com elas. Com nosso orgulho fora do caminho, as instruções de Paulo 

fazem sentido. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Busque razões para louvar o Senhor e ore para que gerações venham ver e lembrar-se 

de tudo quanto Ele já fez. 

Leia Salmos 22.19-31 

Leia Provérbios 20.8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


