
DIA 156 

Leia II Samuel 23.24 até 24.25 

 

ESTUDO DE HOJE: II SAMUEL 24.1-17 

 

        O pecado de Davi era orgulho e ambição por fazer o censo do povo para que 

pudesse vangloriar-se no tamanho do seu exercito, seu poder e suas defesas. Ao fazer 

isso, ele colocou sua fé no tamanho de seu exército, em vez de colocá-la no poder de 

Deus para protegê-los, independente de seus números. Até Joabe sabia que fazer um 

censo era errado, mas Davi não aceitou o seu conselho. Pecamos de forma similar 

quando colocamos nossa segurança no dinheiro, em posses ou na força de nossa 

nação. 

      Davi acreditava que seu pecado havia causado a praga e que remover o pecado 

resolveria as coisas. Entretanto, ficou claro que Israel, e não Davi, era o verdadeiro alvo 

da ira de Deus (2 Sm 24.1). O Senhor lidou com toda a nação dando três opções de 

escolha a Davi. O rei de maneira sábia, escolheu a punição vinha mais diretamente de 

Deus. Ele sabia que cruéis e brutais os homens podem ser, mas ele também conhecia a 

grande misericórdia do Pai. 

     Mesmo quando você pecar grandemente, sua maior esperança é retomar a Deus (Is 

30.15) Ser punido pelo Senhor é muito melhor do que se arriscar sem Ele. 

 

Leia Atos Dos Apóstolos 3.1-26 

 

ESTUDO DE HOJE: ATOS 3.1-11 

 

    O coxo sabiamente se colocou em uma boa localidade para pedir esmolas - em uma 

das entradas do templo mais usadas, onde seria visto pela maior parte das pessoas 

que estavam a caminho da adoração. Ele pedia dinheiro, mas Pedro deu-lhe algo 

muito melhor - o uso de suas pernas. Em seu êxtase, o ex-coxo começou a saltar e a 

andar. Ele também adorou a Deus. Os outros ficaram maravilhados com o poder de 

Deus. 

     Você pode pedir a Deus o que quer, mas não se surpreenda quando Ele lhe der o 

que você realmente precisa. Costumamos pedir ao Senhor que resolva um problema 

pequeno, mas Ele quer dar-nos uma vida completamente nova e oferecer uma ajuda 

para todos os nossos problemas. Quando Ele fizer isto, adore a Deus por Seu cuidado 

e proteção, e agradeça também às pessoas que fizeram parte da resposta de Deus às 

suas orações.   

     Ver o cuidado de Deus por você pode ser uma forma de outras pessoas 

conhecerem o maravilhoso poder e amor de Deus. Esteja pronto para receber as coisas 



boas que Ele lhe der e assegure-se de que irá agradecê-lo e adorá-lo quando Ele o 

fizer. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore para que a misericórdia divina se faça clara àqueles que são envergonhados e 

humilhados por sua fé no Senhor. 

Leia Salmos 123.1-4 

Leia Provérbios 16.21-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


