
DIA 195 

Leia I Crônicas 16.37 até 18.17 

 

ESTUDO DE HOJE: I CRÔNICAS 17.16-27 
 

          Davi orou humilhando-se, adorando Deus, reconhecendo as Suas bênçãos e 

aceitando as decisões, promessas e comandos do Altíssimo. 

     A humildade não se trata de desvalorizar-se, mas de ver-se no panorama mais 

amplo, à luz de quão grande é Deus. "Ele é o que está assentado sobre o globo da 

terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos” (Is 40.22). Quando você 

contempla a imensidão de Deus, adorá-lo é fácil e é difícil parar de agradecer a Ele 

por Suas bênçãos. Ele importa-se com você, um pequeno gafanhoto, e dá-lhe tudo 

que é bom (Tg 1.17). Quando nos vemos e então enxergamos Deus e Sua bondade 

conosco, a obediência é uma simples resposta de gratidão. 

     Costumamos reduzir nossa oração a pedidos feitos a Deus e à listagem de nossos 

problemas, mas estas outras dimensões da oração podem aprofundar nosso 

relacionamento com o Senhor - humildade, adoração, agradecimento e obediência. 

Fique à vontade para reconhecer sua pequenez, adore o Senhor e reflita em Suas 

bênçãos. Comprometa-se novamente a obedecer ao que Ele já esclareceu para você. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 
SERÁ QUE DEUS QUEBROU SUA PROMESSA A DAVI AO PERMITIR QUE OS 

ISRAELITAS FOSSEM TIRADOS DA TERRA PROMETIDA E LEVADOS PARA O 

CATIVEIRO?      

     Deus prometeu a Davi que sua dinastia duraria para sempre. No entanto, o escritor 

de Crônicas viveu em uma época em que a dinastia de Davi havia aparentemente 

terminado. Embora a linhagem de Davi houvesse continuado, nenhum descendente 

seu havia sido rei desde o exílio de Judá na Babilônia. 

     Como resultado, Israel duvidou de sua esperança para o futuro. O cronista quis 

mostrar que a promessa de Deus a Davi era incondicional e que seu trono estava a 

“salvo para sempre". 

     A promessa de Deus é mais claramente definida na profecia de Natã (1 Cr 17.1-15). 

A promessa a Davi teve duas partes. A primeira parte era condicional - enquanto os 

descendentes de Davi seguissem as leis de Deus e honrassem a Ele, assim estariam no 

trono de Israel (1 Cr 22.10). A segunda parte era incondicional - um filho de Davi 

ocuparia seu trono para sempre (1 Cr 17.13). A primeira parte da promessa baseou-se 

na obediência dos descendentes de Davi. A segunda parte se cumpriria independente 

do modo como seus descendentes agissem. 



     Até mesmo a possibilidade de exílio e de cativeiro não tira a esperança da promessa 

divina de uma dinastia (1 Cr 22.10-13; 28.7). A promessa seria para um tempo futuro, 

pois um descendente de Davi herdaria o trono (1 Cr 17.11). E este foi Jesus, o Messias. 

     Com o nascimento de Jesus, o Filho de Davi, a promessa incondicional de Deus para 

a comunidade de Israel foi finalmente cumprida. A genealogia que consta no livro de 

Mateus apresenta Jesus como o cumprimento da promessa divina (Mt 1.1-17). 

 

Leia Romanos 2.1-24 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 2.17-23 

 

     Quando a carta de Paulo foi lida aos cristãos de Roma, muitos provavelmente 

concordaram que ele condenava adoradores de ídolos, práticas homossexuais e 

pessoas violentas. Mas, o que surpreendeu seu público deve ter sido quando ele 

voltou-se para a plateia e disse: "tu, que julgas, fazes o mesmo" [(Rm 2.1)]. Apesar de 

conhecerem a vontade de Deus, eles eram culpados por também recusarem-se a viver 

de acordo com ela. Esses versículos são uma crítica de sua hipocrisia.  

     Paulo exortou os judeus para ensiná-los de acordo com a lei deles primeiro. Eles 

conheciam a lei tão bem que aprenderam como justificar suas ações enquanto 

criticavam o próximo. 

     Quem cresceu indo à igreja pode cair na mesma armadilha em que muitos judeus 

caíram. É muito mais fácil dizer aos outros como comportarem-se do que comportar-

se adequadamente. Isso é a evidência que nos condena - sabemos o que é certo e 

chegamos a ensinar aos outros, mas nós mesmos não agimos corretamente. Porém 

Paulo diz que se não vivermos de acordo com o que sabemos, não somos melhores 

que descrentes. 

     Que conhecimento você tem, mas que ainda não está obedecendo? Peça a Deus 

que lhe dê paz para submeter-se. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Diga estas palavras a Deus e implore a Ele que atue em favor dos desamparados. 

Leia Salmos 10.16-18 

 

Leia Provérbios 19.8,9 

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. 

 


