
DIA 150 

Leia II Samuel 15.23 até 16.23 

 

ESTUDO DE HOJE: II SAMUEL 16.5-14 

 

        Simei manteve um discurso firme contra Davi, as maldições dele eram 

injustificáveis pois Davi não teve participação na morte de Saul. Davi, no entanto, 

escolheu tolerar o abuso em vez de retaliar. Consistentemente, o rei suportou a 

injustiça contra ele dessa forma (1 Sm 24.2-7; 25.32-35; 26.18,24). Davi recusava-se a 

retribuir a vingança ou ampliar a violência. Em vez disso, ele colocou a sua causa nas 

mãos do Senhor. 

     Paulo incentivou os romanos a deixarem que Deus medisse a justiça (Rm 12.17-19). 

Ele estimulou os coríntios a aceitarem ser tratados injustamente e a sofrer o dano em 

vez de levar outro crente ao tribunal (1 Co 6.7). Pedro lembrou o povo de Deus: 

"porque melhor é que padeçais fazendo o bem (se a vontade de Deus assim o quer) do 

que fazendo o mal" (1 Pe 3.17). Miqueias comprometeu a Deus o sofrimento que 

passou (Mq 7.9). 

     Se você está sofrendo insultos mesquinhos ou grande injustiça, coloque a vingança 

e a justiça nas mãos de Deus. Somente o Senhor pode julgar corretamente, e apenas 

Ele pode medir a justiça com perfeição. Lembre-se de que Deus sabe o que você está 

suportando, e Ele lhe concederá justiça. 

 

Leia João 18.25 até 19.22 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 19.19,20 

 

    A placa acima da cabeça de Jesus declarava que aquele era um rei. A contradição era 

clara. Esse rei - quase nu, brutalmente agredido e executado publicamente - 

obviamente perdeu o seu reino para sempre. Mas, Jesus, que confunde a sabedoria do 

mundo, acabava de entrar em Seu Reino. Sua morte e ressurreição atingiram o coração 

de Satanás - o pecado a morte. Cristo venceria ambos e firmaria a Sua glória eterna 

sobre todas as coisas. 

     Poucas pessoas que leram a placa naquela tarde sombria compreenderam o seu 

real significado, mas ela dizia a verdade. A placa estava escrita em três línguas: em 

hebraico para os judeus nativos, em latim para os soldados e cidadãos romanos e em 

grego para estrangeiros e judeus de outras terras que estavam visitando. Nada foi 

perdido. As variadas línguas da placa declaravam que Jesus é o Senhor de todos. Jesus 

é o Rei dos judeus - e dos gentios e de todo o universo.  



        Por Jesus ser o Senhor de todas as coisas, nada está além do alcance do Seu 

poder. Nenhum trabalho, classe ou pessoa é irrelevante para Ele. Tudo que fazemos e 

todos que conhecemos devem ser vistos sob a Luz de Cristo. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Esforce-se para moldar seu coração em obediência hoje. Afaste-se das pessoas e dos 

caminhos que sejam enganosos. 

Leia Salmos 119.113-128 

Leia Provérbios 16.10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


