
DIA 145 

Leia II Samuel 7.1 até 8.18 

 

ESTUDO DE HOJE: II SAMUEL 7.5 
 

     Davi queria fazer algo grande pelo Senhor ao construir para Ele um templo permanente. 

Mas, o Altíssimo recusou-se a permitir que Davi o construísse. O pedido deste foi bom, mas o 

Senhor disse não. 

     Em vez disso, Deus disse a Davi que seu trabalho era unificar e guiar Israel, e destruir l 

seus inimigos. O Senhor queria que [a nação de] Israel fosse plena e santa, preparada para 

receber a presença de Deus no templo. Davi derramaria uma grande quantidade de sangue, e o 

Pai não queria que Seu templo fosse construído por um guerreiro (1 Cr 28.3) Portanto, Davi 

fez os planos e juntou os materiais para que seu filho Salomão pudesse começar a construir o 

templo assim que se tornasse rei (1 Rs 5-7). Davi aceitou sua parte no plano de Deus e não 

tentou ir além dela.  

    Você já fez planos de honrar a Deus apenas para ser interrompido por Ele? Isso pode ser 

confuso porque o plano mais amplo do Senhor não é claro para nós. Quando Deus fica no 

caminho de nossos objetivos, devemos procurar formas de aproveitar ao máximo outras 

oportunidades que Ele nos dá. Ao aceitar a orientação do Pai, mesmo se for confusa, faremos 

um papel melhor na obra que Ele está realizando. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
O QUE DEUS PROMETEU A DAVI? 

    A promessa de Deus a Davi não é explicitamente identificada como um pacto em 2 Samuel 

7.1-29, mas outras passagens identificam-na como tal (ver 2 Sm 23.5; 2 Cr 7.18). A promessa 

do Senhor a Davi é a de que a Sua "benignidade se não apartará dele"; (2 Sm 7.15), trata-se de 

uma aliança. Assim como a promessa do Altíssimo a Abraão. Sua aliança com Davi é 

incondicional, independente de obediência ou fidelidade da parte do homem, mas apenas do 

amor imutável de Deus. 

     O propósito dessa aliança é a promessa divina de levantar sucessores de Davi para sempre e 

de ser um pai para eles. A bênção de Deus sobre o reinado de Salomão é um cumprimento 

parcial dessa promessa. A paciência que o Senhor teve com os reis de Juda, mesmo quando 

afastaram-se do Altíssimo foi resultado de Sua aliança com Davi (ver I Rs 15.3-5). 

     A realização completa e definitiva da aliança de Deus com Davi dá-se no Messias, Jesus 

Cristo, "Filho de Davi". Isaías profetizou acerca de uma pessoa que irá governar do "trono de 

Davi" [...] "deste agora e para sempre" (ls 9.7) e chamou-a de rebento do tronco de Jessé (Is 

11.1). Ambas as referências apontam para a vinda do Messias. Quatro passagens do Novo 

Testamento ensinam que Jesus é o cumprimento final das promessas feitas a Davi, referindo-se 

diretamente a 2 Samuel 7.1-29 (Lc 1.32,33; At 2.29-31; 13.22,23: Hb 1.5). O Novo Testamento 

começa (Mt I.1) e termina (Ap 22.16) fazendo referência a Jesus como o Filho de Davi, o 

sucessor de seu trono. 

 

Leia João 14.15-31 



 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 14.15-18 

 
     Jesus, em breve, deixaria Seus discípulos, mas permaneceria com eles. Quando o Mestre 

disse, "voltarei para vós", Ele falava sério. Como? O Espírito do próprio Deus - o Advogado - 

viria cuidar e guiar os discípulos depois que Jesus se fosse. 

    O Espírito Santo esteve ativo entre o povo desde  o início dos tempos, mas depois do 

Pentecostes (At 2) ele veio viver em todos os cristãos. Ter o Espírito Santo é ter o próprio 

Jesus. 

     O Espírito Santo é a própria presença de Deus em cada cristão. Quando rendemos nossa vida 

ao Espírito, "Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa 

vontade" (Fp 2.13). Isso é a obediência motivada por amor de que Jesus está falando por meio 

desta passagem. 

     "Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne" (Gl 5.17). O Espírito 

de Deus cultiva amor, que expulsa de nossa vida "paixões e concupiscências" de nossa natureza 

carnal (GI 5.22.24). "Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito" (Gl 5.25). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Aprenda a Lei de Deus repetindo os pedidos do salmista neste trecho do Salmo 119. 

Leia Salmos 119.33-48 

 

Leia Provérbios 15.33 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


