
DIA 153 

Leia II Samuel 19.11 até 20.13 

 

ESTUDO DE HOJE: II SAMUEL 19.11-30 

 

        Davi demonstrou grande sabedoria e tremenda generosidade quando retornou a 

Jerusalém. Ele substituiu Joabe, até então seu comandante, por Amasa, comandante do 

exército de Absalão, que garantia a fidelidade do exército rebelde e dos líderes de 

Judá.  Em seguida, Davi mostrou misericórdia a Simei, o nortista a favor de Saul que 

amaldiçoou o rei quando este fugiu de Jerusalém. Davi também exerceu um bom 

julgamento a respeito de Mefibosete e restituiu-lhe sem quebrar sua promessa à Ziba 

(2 Sm 16.4). 

     A sabedoria, a generosidade e a justiça de Davi estabelecem um modelo para todo 

líder e um padrão que é plenamente realizado em Cristo, o justo e misericordioso Rei 

eterno. Se você está em uma posição de liderança, demonstre o mesmo tipo de 

generosidade e misericórdia que Davi. Procure a sabedoria de Deus para que possa 

exercer um bom julgamento. Siga exemplo de Davi e de Cristo ao tratar com amor de 

Deus os que estão sob a sua liderança. 

 

Leia João 21.1-25 

 

ESTUDO DE HOJE: JOÃO 21.15-22 

 

    Nessa cena na praia, Jesus levou Pedro a uma experiência que afastaria as nuvens de 

negação. Pedro negou Jesus três vezes. E três vezes Jesus perguntou a Pedro se ele 

amava o Mestre. Quando Pedro respondeu que sim, Jesus pediu-lhe para apascentar 

Seu rebanho. 

     Uma coisa é dizer que ama Jesus, mas o verdadeiro teste é estar disposto à servi-lo. 

Jesus não aceita respostas rápidas e superficiais. Por isso. Ele tem uma forma de chegar 

ao cerne da questão. Pedro deveria enfrentar seus verdadeiros sentimentos e 

motivações quando Jesus confrontou-o. Pedro havia se arrependido. Jesus estava 

pedindo que ele comprometesse sua vida ao servir-lhe. 

     Como você responderia se Jesus perguntasse: Você me ama? Você me ama de 

verdade? Você é ao menos meu amigo?" Você está disposto a servi-lo, a fazer tudo 

que Ele pedir-lhe? Deixe que Jesus examine seu coração e suas motivações e diga sim 

para Ele em tudo que Ele chamar-lhe para fazer. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 



Peça a Deus que o liberte de problemas e que lhe dê Sua paz em meio a situações 

difíceis. 

Leia Salmos 120.1-7 

Leia Provérbios 16.16,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


