
DIA 211 

Leia II Crônicas 26.1 até 28.27 

 

ESTUDO DE HOJE: II CRÔNICAS 26.16 
 

          Por boa parte de sua vida, Uzias "fez o que era reto aos olhos do SENHOR" (2 

Cr 26.4). Mas, Uzias afastou-se de Deus, e foi afligido pela lepra, ficando leproso até a 

morte. Ele é mais lembrado por seu ato arrogante e suas punições do que por suas 

grandes reformas. 

    Deus Exige um comprometimento vitalício em obediência, compromissos breves 

não são suficientes. O Senhor chama-nos para perseverar nos eventos diários. Ao 

persistir, você deixará para trás uma vida de obediência. Isso terá um impacto nas 

pessoas maior do que seria possível em qualquer outro momento.  

      "Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. 

Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de 

Deus, possais alcançar a promessa." [ ] "Nós, porém, não somos daqueles que se 

retiram para a per dição, mas daqueles que creem para a conservação da alma" (Hb 

10.35,36,39) 

     Se você colocou sua confiança em Deus, continue confiando nele a cada nova 

temporada que entrar. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
POR QUE A PUNIÇÃO DE UZIAS FOI TÃO SEVERA? 

     Quando o rei Uzias entrou no templo para queimar incenso, ele violou o santuário 

que Deus havia separado para Sua própria presença (2 Cr 26.16-18). Essa violação não 

foi algo trivial.  

     O templo representa a sagrada presença do Altíssimo no meio da criação. Logo, 

todos os rituais precisavam refletir seu "status" sagrado e separado pelo próprio Deus. 

Isso significava que ninguém poderia adentrá-lo para ofertar, exceto os ungidos para 

tanto. Os reis de Israel não podiam entrar nesse espaço sagrado, pois eram ungidos 

apenas para o governo secular. O rei de Israel não era um sacerdote, não era um 

representante do Senhor para questões de cunho sagrado, nem um deus. Mas, era um 

servo do Senhor, tirado dentre seus irmãos para administrar a aliança na comunidade 

(ver Dt 17.18,19). 

     A santa presença de Deus não permite violação, e isso incluía o templo de 

Jerusalém, que era um espaço sagrado que o Senhor havia separado para si e apenas 

para si. Quando Uzias entrou no templo e profanou o lugar, agiu tipicamente como o 

arrogante coração humano. Ele achava que, como rei, tinha o direito de entrar no 

templo sagrado de Deus, mas ele não tinha esse direito. Por isso, foi punido com uma 



doença de pele e separado da comunidade judaica. A punição foi apropriada para a 

arrogância de seu pecado. Uzias acreditava que a Lei de Deus não se aplicava a ele, 

mas sua punição tirou-o do seio da comunidade. 

 

Leia Romanos 13.1-14 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 13.8-10 

 

     Você, provavelmente, não fica com fome deliberadamente com frequência. Você 

cuida de seu corpo e talvez até se exercite. Veste-se razoavelmente bem, e assegura-se 

de que há um teto sobre você. E também não se permite ser enganado ou 

prejudicado. 

     Esse é o tipo amor que precisamos ter pelo próximo – “quem ama aos outros 

cumpriu a lei". Por que o amor ao próximo é chamado de lei? Estamos 

permanentemente em débito com Cristo pelo incalculável amor que Ele derramou 

sobre nós. Pelo amor de Jesus ser sempre infinitamente maior que o nosso, devemos 

constantemente ter a obrigação de amar o próximo.  

     Você garante que o próximo seja alimentado, vestido e alojado o melhor possível? 

Está preocupado sobre assuntos de justiça social? Amar o outro como a ti mesmo 

significa trabalhar para ver se suas necessidades são supridas. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Reflita em como o Senhor levou-o onde você está e aonde Ele ainda pretende leva-lo. 

Renove seu compromisso de continuar sendo guiado por Deus. 

Leia Salmos 23.1-6 

 

Leia Provérbios 20.11 

 

  

 

 

 

 

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. 


