
DIA 216 

Leia II Crônicas 35.1 até 36.23 

 

ESTUDO DE HOJE: II CRÔNICAS 35.20-22; 36.21-23 

 
       Em 609 a.C., a Babilônia e a Assíria estavam lutando pela dominante 
posição de potência mundial, e o Faraó Neco, do Egito, recusou-se a ficar 
de fora. Ele marchou com seu exército para o norte, passando de Judá, para 
auxiliar os assírios contra a crescente força babilônica. 
     O rei Josias tentou evitar que Neco fosse por Judá, embora as palavras 
do faraó "tivessem saído da boca de Deus”. Como resultado, Josias foi 
morto e Judá ficou subjugado ao Egito. Neco foi a Carquemis e resistiu aos 
babilônicos por quatro anos, mas, em 605 a.C., ele foi esmagadoramente 
derrotado, e a Babilônia tornou-se a nova potência mundial dominante. 
    Nos 20 seguintes, a Babilônia invadiu e destruiu Judá, Jerusalém e o 
templo de Deus, além de levar muitas pessoas em cativeiro. O profeta de 
Deus, Jeremias, profetizou o exílio de Judá na Babilônia bem como sua 
duração - 70 anos (Jr 25.11,12; 29.10). 
     Mais tarde, a Babilônia também seria destruída - como Deus havia 
prometido (Jr 25.12) - por uma potência crescente: a Pérsia. Assim, após 70 
anos, o Senhor usaria o rei da Pérsia, Ciro, para restaurar o Seu povo a 
Jerusalém e Judá (Is 45.13). 
     Em tudo isso, Deus estava trabalhando - quase de forma imperceptível. 
Deus não era apenas o Deus e Israel. Ele era o Deus das potências 
mundiais. 
 

Leia I Coríntios 1.1-17 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 1.12,13 

 
     Corinto era uma mistura cultural de riquezas, diversidade religiosa e 
padrões morais tolerantes. A cidade tinha a reputação de ser 
violentamente independente e tão decadente como qualquer outra cidade 
do mundo conhecido. A idolatria florescia e mais de uma dúzia de templos 
pagãos contava com o serviço de, pelos menos, mil prostitutas. 
     Refletindo essa diversidade, a igreja de Corinto incluía um grande 
cruzamento de tipos diferentes de cristãos - oficiais ricos, escravos comuns, 
ex-prostitutas, artesãos, e pessoas bem-nascidas. Devido à diversidade de 
da igreja, Paulo teve muito trabalho para enfatizar a necessidade de 
unidade espiritual e de caráter cristão.  



      Aparentemente, a diversidade transformou-se em divisões. Por isso, 
Paulo ponderou se as contendas dos coríntios tinham dividido Cristo em 
facções.  
     A atual cultura ocidental provavelmente é mais parecida com corinto do 
que com qualquer outra cidade do mundo antigo. Temos uma lista de 
igrejas e estilos de adoração. E pegamo-nos alinhando-nos a vários 
pregadores ou denominações, assim como os coríntios.  
     Mas Cristo não está dividido, e o povo de Deus não deveria permitir que 
nada dividisse-os. Não devemos permitir que nossos valores independentes 
ameassem a unidade do Corpo de Cristo. Nosso comprometimento deve 
ser com Cristo, e não conosco mesmos - com a unidade que Ele deseja, e 
não com divisões incentivadas por preferências individuais. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Substitua seu medo pela confiança ao deleitar-se no perfeito poder e amor 

de Deus. 

Leia Salmos 27.1-6 

Leia Provérbios 20.20,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


