
DIA 143 

Leia II Samuel 2.12 até 3.39 

 

ESTUDO DE HOJE: II SAMUEL 3.1 

 

        O conflito entre os seguidores de Davi e as tropas leais a Abner e Isbosete 

relatado no capítulo 2 levaram a uma guerra em grande escala. Uma guerra civil 

abalava Judá e Israel e gerou um grande custo para ambos lados. O povo escolhido de 

Deus perdeu de vista os objetivos e propósitos do Senhor: de habitar a terra (Gn 12.7), 

expulsar os cananeus (Dt 7.1-4) e obedecer às leis de Deus (Dt 8.1). Em vez de as 

pessoas unirem-se para cumprir os objetivos do Altíssimo, elas lutaram umas com as 

outras. 

     Entre o povo de Deus de hoje em dia, o conflito acontece todo o tempo. Esses 

embates, geralmente, podem ser distrações dos propósitos maiores do Senhor, 

especialmente a unidade baseada em amor. 

     Quando enfrenta um conflito com outros cristãos, recue e pergunte-se se você e 

seu oponente têm objetivos em comum que são maiores que suas diferenças. Que 

visão você compartilha quanto ao povo de Deus - a Igreja? Apele a esses interesses 

enquanto trabalha em um acordo. Como você pode promover a união e amor em face 

do conflito? 

 

Leia João 13.1-30 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 13.1-17 

 

    Lavar os pés dos convidados era o trabalho de um servo da casa quando a visita 

chegava. Mas, Jesus enrolou uma toalha em Sua cintura, como os menores escravos 

faziam, e lavou e secou os pés de Seus discípulos. 

     Jesus "não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. porque tudo quanto 

ele faz, o Filho o faz igualmente" (Jo 5.19). Anteriormente, Jesus disse: "Quem me vê a 

mim vê aquele que me enviou" (Jo 12 45) e "Eu e o Pai somos um" (Jo 10.30). Mais 

tarde, Jesus falou: “o Pai, que está em mim, é quem faz as obras" (Jo 14.10). 

     Se Jesus verdadeiramente é a "imagem do Deus invisível" (CI 1.15), e vemos o 

Mestre servindo ao próximo, então é claro que Deus é quem serve. Paulo fez um 

chamado aos efésios: "Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em 

amor, como também Cristo” (Ef 5.1,2). 

     Como filhos de Deus, devemos fazer o que o vimos fazer. Servir é parte da natureza 

do Senhor. Para sermos como Ele, devemos ser servos também. Você está disposto a 

seguir o exemplo de servidão de Cristo? A quem você pode servir hoje? 



 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore para que as leis do Senhor sejam enraizadas em seu coração. 

Leia Salmos 119.1-16 

Leia Provérbios 15.29,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


