
DIA 151 

Leia II Samuel 17.1-29 

 

ESTUDO DE HOJE: II SAMUEL 17.1-4 

 

        Aitofel foi o sábio e confiável conselheiro do rei Davi (2 Sm 16.23). Mais tarde, a 

sua traição foi Instrumental em atiçar uma revolta maior (2 Sm 15.12). Agora ele 

propunha uma estratégia que solidificaria o governo de Absalão. 

     Quando Absalão preferiu seguir o conselho Husai, Aitofel previu as consequências: 

Davi teria tempo de recuperar-se e de fazer uma estratégia. Sob essas condições, 

Aitofel reconhecia que Davi os derrotaria, e, uma vez que isso aconteceu, ele sabia que 

morreria como um traidor. Então, com sua forma calculada, Aitofel foi para casa, 

organizou seus afazeres e enforcou-se (2 Sm 17.23). O antigo provérbio foi verdade 

para ele: "Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos 

da morte” (Pv 14.12). 

     Aitofel fez decisões por amor ao poder, e aliou-se com quem ele pensava que 

governaria. Ele foi guiado por interesse mesquinho sem pensar em sacrificar-se por um 

bem maior, viu uma oportunidade em Absalão e agarrou-a. Mas, Deus era com Davi, 

Seu ungido de Israel. 

     Geralmente, nossos valores pessoais não são muito diferentes dos de Aitofel. 

Devemos, no entanto, buscar os planos e prioridades de Deus, e deixá-los guiar nossas 

decisões. Como Aitofel, se buscarmos nosso próprio caminho, isso nos levará à morte. 

 

Leia João 19.23-42 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 19.25-27 

 

    Jesus foi acoitado e crucificado, e Seu sofrimento físico foi inimaginável. Mais que 

isso, o pecado do mundo estava esmagando-o, e Deus abandonou-o. Cristo estava 

vazio espiritualmente, mas, apesar de tudo isso, preocupava-se com a Sua família. Ele 

instruiu João a cuidar de Maria, mãe de Jesus. 

     A angústia física e espiritual de Jesus tinha um propósito apesar de tudo. O sangue 

e espírito de Cristo fariam nascer uma nova família - para os filhos de Deus - para a 

igreja. Jesus seria "o primogênito entre muitos irmãos" (Rm 8.29). Os discípulos não 

eram mais escravos, nem amigos; eles eram irmãos (Jo 15.15; 20.17). Jesus havia 

formado uma nova família. 

     Nossa família é um dom precioso de Deus, e devemos suprir suas necessidades sob 

todas as circunstâncias. É preciso cuidar dos nossos familiares de sangue E dos 

familiares no Espirito. Ao fazer isso, honraremos a obra da morte de Jesus. Ele uniu-



nos, pessoas que eram separadas e sozinhas. Jesus trouxe-nos para a família de Deus e 

ligou-nos com o Seu Espírito. "Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito" 

cuidando de nossa família com os frutos do Espírito (GI 5.25). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Peça a Deus que a luz de Sua Palavra conduza seus passos e dê a você entendimento. 

Leia Salmos 119.129-152 

Leia Provérbios 16.12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


