
DIA 214 

Leia II Crônicas 32.1 até 33.13 

 

ESTUDO DE HOJE: II CRÔNICAS 33.12,13 

 
       Após Ezequias, a história de Manassés é desastrosa. Práticas 
detestáveis. Templos pagãos. Imagens de Baal. Postes de Asera. Altares 
pagãos dentro do templo de Deus. Agouros, adivinhação, bruxaria, 
adivinhos e encantadores. Ídolos no templo do Senhor. E em meio a isso 
tudo, Manassés levou o povo de Judá a esses pecados também. Havia 
esperanças? 
     Não parecia haver. Os exércitos assírios estavam à porta de Judá. Uma 
argola no nariz de Manassés. Cadeias de bronze. Cativeiro em uma cidade 
estrangeira. Nesse momento, Manassés encontrava-se "angustiado". 
     O julgamento de Deus cai duramente sobre Manassés. Parecia que ele 
estava recebendo exatamente o que merecia por sua contínua iniquidade. 
Mas então, inesperadamente, Manassés converte-se e encontra 
misericórdia. Ele humilha-se e Deus fica tocado com o seu pedido. 
"Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus” (Rm 11.22). O Senhor 
puniu Manassés severamente por seu pecado, mas também restaurou 
Manassés sem hesitar. 
     Quando Deus disciplina Seu povo, não é para arruiná-lo, mas para refiná-
lo. Ele não deseja destruir o povo, mas, sim, o pecado deste. Ele faz isso para 
nosso bem. Porém, mais do que isso, Ele o faz para que reconheçamos "que 
o SENHOR é Deus". 
 

Leia Romanos 15.22 até 16.7 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 16.3-5 

 
     Priscila e Áquila eram casados e tornaram-se amigos íntimos de Paulo. 
Eles, juntamente com outros judeus, foram expulsos de Roma pelo 
imperador e mudaram-se para Corinto (At 18.1-3). Lá, conheceram Paulo e 
convidaram-no para morar com eles. Eles já eram cristãos antes de 
conhecer Paulo e provavelmente lhe contaram muito sobre a igreja 
romana. 
     Assim como Paulo, Priscila e Áquila eram missionários. Eles ajudavam os 
cristãos de Éfeso (At 18.18- 28), de Roma, quando foi permitido que 
voltassem e novamente de Éfeso (2 Tm 4.19). Priscila e Áquila ministraram 
de maneira eficaz nos bastidores. Suas ferramentas eram hospitalidade, 
amizade e ensino. Eles não eram oradores públicos, mas evangelistas 



privados. Para alguns cristãos de Roma, a casa deles era usada para 
reuniões da igreja.       
     Priscila e Áquila mostram-nos o que um casal pode fazer junto para 
servir a Cristo. Consideramos nossa família e nosso lar lugares em que a 
missão de Deus pode começar e crescer? Como Deus pode usar o seu lar e 
a sua família como parte de Sua obra? 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Deposite Sua esperança em Deus e refugie-se nele. 

Leia Salmos 25.16-22 

Leia Provérbios 20.16-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


