
DIA 215 

Leia II Crônicas 33.14 até 34.33 

 

ESTUDO DE HOJE: II CRÔNICAS 34.14,15 

 
       "O livro da Lei do SENHOR” que Hilquias encontrou era provavelmente o 
livro de Deuteronômio que se perdeu durante o reinado de reis malignos. 
Sem ele, o povo estava adorando a Deus da forma errada (2 Cr 33.17). O 
Senhor disse-lhes para sacrificarem apenas em certos lugares (Dt 12.13,14). 
     O povo continuou usando templos pagãos para adorar Deus, sem 
perceber que Ele era contra esses métodos de adoração. Eles estavam 
misturando práticas pagãs à adoração ao Senhor. Mas agora que a Lei de 
Deus tinha sido encontrada, Josias percebeu que drásticas mudanças 
precisam ser feitas para alinhar a nação aos mandamentos de Deus. 
     Não há muita diferença entre o livro perdido no templo e a Bíblia 
deixada na estante. Podemos cometer erros parecidos quando não 
recebemos informação de Deus. Podemos acabar misturando crenças 
falsas com adoração correta. Assim, devemos ter cuidado para que 
influências incrédulas não distorçam a voz de Deus ou destruam nossa 
adoração. Podemos fazer isso ouvindo a Deus em Sua Palavra e na igreja, 
que é instruída por ela. 
 

Leia Romanos 16.8-27 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 16.17 

 
     Paulo preocupava-se profundamente com os cristãos de Roma. Ele 
chamava Febe de "nossa irmã” e a mãe de Rufo de "sua mãe e minha" (Rm 
16.1,13). A outros, ele se referia como "meu amado" (Rm 16.5.8.9). As palavras 
de Paulo demonstravam o  tipo de "santo ósculo" que ele incentivava os 
cristãos a terem (Rm 16.16). 
     Mas Paulo também os alerta a ficarem atentos aos “que promovem 
dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes" e diz: "desvia-
vos deles”.  
     Os crentes de Roma estavam enfrentando as mesmas tensões com que 
lidamos hoje: devemos edificar consistentemente a comunidade cristã com 
amor enquanto também protegemos a fé pura da comunidade cristã. 
Estamos lutando constantemente para manter a unidade e a verdade; e, 
em geral, essas duas coisas parecem trabalhar uma contra a outra quando 
as pessoas protegem apenas um lado ou outro.  



     Porém, esse é um esforço que vale a pena. Devemos insistentemente 
procurar equilibrar essas duas coisas porque ambas são importantes. Se 
você tem tendências a defender a verdade mais que a unidade busque 
formas de edificar a unidade. Ou se você faz parte de uma comunidade que 
é mais impulsionada pela unidade do que pela verdade, como você poderia 
promover a importância da verdade para o benefício de todos? 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Abra seu coração para o controle de Deus. Firme-se em Sua graça. 

Leia Salmos 26.1-12 

Leia Provérbios 20.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


