
DIA 149 

Leia II Samuel 14.1 até 15.22 

 

ESTUDO DE HOJE: II SAMUEL 14.14 

 

        A mulher de Tecoa forçou Davi a demonstrar misericórdia da mesma forma como 

Deus demonstra. Ela chamou Davi para refletir o caráter do Pai.  

     Ela também reconheceu a finalidade da morte. Você já tentou recolher água 

derramada? Talvez consiga a maior parte, mas terá de ir longe para conseguir colocar 

toda a água de volta no copo. 

     Deus vai a essas grandes distâncias, o Senhor “pois, lhe não tirará a vida, mas ideará 

pensamentos". Apenas o Pai tem o poder de restaurar toda vida quando foi derramada 

no chão da morte. E Ele faze-o quando "não se ajuntam mais” por causa do pecado e 

da morte; Deus restaura nossa vida. 

     Essa é a grande misericórdia do Altíssimo. É a mesma concepção de misericórdia 

que compeliu Deus a enviar Jesus Cristo foi a maneira como o Pai trouxe-nos de volta 

depois que fomos separados dele. 

 

Leia João 18.1-24 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 18.10-11 

 

    Tentando proteger Jesus, Pedro empunhou sua espada e feriu o servo do sumo 

sacerdote. Mas, o Mestre disse a Pedro para guardar a sua espada e permitir que o 

plano de Deus seguisse. Pedro queria lutar contra o mal diante dele. O mal veio na 

forma de soldados armados, e Pedro defenderia Jesus com sua espada. 

     Jesus, no entanto, recusou-se a deixar Pedro atacar o mal com armas do mal. O 

Mestre escolheu atacá-lo de outra forma, Ele iria destruir a morte trazendo vida nova. 

Quando enfrentamos o mal no nosso mundo e em nossa vida, podemos procurar 

dominá-lo e responder todos os seus ataques. Mas, Jesus convoca-nos para uma 

batalha mais profunda, uma batalha espiritual, uma batalha por almas, uma batalha 

pela vida e pelo amor em vez da morte e da destruição. 

     Pedro compreendeu isso mais tarde. Ele escreveu ao povo escolhido de Deus: "não 

tornando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo 

que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção" (1 Pe 3.9). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 



Medite na suavidade dos mandamentos de Deus, lembrando-se de que segui-los 

pode, às vezes, ocasionar dor. 

Leia Salmos 119.97-112 

Leia Provérbios 16.8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


