
DIA 196 

Leia I Crônicas 19.1 até 21.30 

 

ESTUDO DE HOJE: I CRÔNICAS 21.14 
 

          Nossa sociedade coloca grande ênfase em responsabilidades individuais. 

Imaginar 70 mil pessoas morrendo pelo pecado de um indivíduo parece-nos injusto. 

Entretanto, Deus une-nos de forma interdependente. Nos tempos antigos, as pessoas 

entendiam isso e esperavam ter parte nos sucessos de seus líderes assim como em 

suas falhas e punições. Sendo justo ou não, o grupo geralmente sofre por causa dos 

pecados dos seus líderes. De forma similar, nossas ações sempre afetam outras 

pessoas, querendo ou não. 

     O pecado tem um efeito dominó. Assim que um erro é cometido, as 

consequências vêm em seguida. Deus perdoa o nosso pecado quando pedimos, mas 

as consequências já estavam em andamento. Apenas pela graça do Senhor, os 

efeitos são eliminados. E a graça de Deus não interrompe os resíduos do pecado. 

Davi pediu misericórdia, e o Altíssimo respondeu impedindo o anjo antes que sua 

missão de morte se completasse. As consequências do pecado de Davi, entretanto, já 

haviam causado grandes danos. 

     Deus sempre perdoará nossos pecados e frequentemente irá intervir para que 

suas amargas consequências sejam menos severas, mas constantemente restarão 

cicatrizes. Essas cicatrizes lembram-nos do poder do pecado. Mas elas são curadas, e 

isso deverá lembrar-nos da graça de Deus. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 
QUEM INSPIROU DAVI A FAZER UM CENSO, DEUS OU SATANÁS? SERÁ QUE O 

DIABO PODE FORÇAR AS PESSOAS A FAZER O MAL? 

     Há uma diferença notável entre os relatos do censo de Davi nos livros de Samuel e 

de Crônicas. A passagem de 2 Samuel 24.1 atribui o censo a Deus, enquanto I Crônicas 

21.1 atribui o ato a Satanás. Como pode ser isso? 

     Trata-se de uma diferença de perspectiva. A passagem de 2 Samuel 24.1-25 conta a 

história do censo da perspectiva de Deus como o agente principal. O Senhor permitiu 

a ação de Satanás a fim de cumprir Seu propósito. 

     Satanás pode forçar as pessoas a fazerem o mal? Não, ele apenas tentou Davi com 

a ideia, mas este decidiu agir segundo a tentação. 

     As ações de Satanás sob a autoridade de Deus não são algo incomum nas 

Escrituras. Mateus 4.1 apresenta um exemplo parecido, em que Jesus é levado ao 

deserto pelo Espirito Santo para ser tentado pelo diabo. Talvez, a experiência 

semelhante mais notável seja a provação de Jó. Deus permitiu a Satanás que ele 



infligisse Jó depois de o Senhor ter elogiado Jó (Jó 1.8-12; 2.3-10). Da mesma forma, II 

Coríntios 12.7 ensina que uma aflição da parte de Deus pode ser enviada por um 

mensageiro de Satanás. Quando Paulo escreveu que tinha um "espinho na carne", ele 

usou um verbo que indica que a aflição fora dada pelo Senhor. 

     Satanás opera de muitas maneiras em uma tentativa de destruir ou de desencorajar 

o povo de Deus. No entanto, o Senhor é soberano, e não faz o mal; mas, às vezes, faz 

uso do mal dos outros para realizar Seus bons propósitos (Gn 50.20).  

 

Leia Romanos 2.25 até 3.8 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 2.28,29 

 

     Ser um judeu significava fazer parte da família de Deus e ser herdeiro de todas as 

Suas promessas. Os judeus chegaram a acreditar que podiam garantir sua herança de 

Deus obedecendo à Lei e cumprindo exigências, como a circuncisão. Mas, Paulo deixou 

claro que fazer parte da família do Altíssimo é baseado em qualidades internas, não 

externas. 

     Frequentar a igreja ou ser batizado, confirmado ou aceito como membro são 

qualidades externas, assim como a circuncisão era um sinal externo para os judeus. 

Deus deseja que nossa devoção e obediência sejam sinceras, e sempre foi assim (veja 

Dt 10.16: Jr 4.4). Todos cujo coração é reto diante do Senhor fazem parte da Sua 

família. 

     Então, como é um coração reto? É aquele “cujo louvor não provém dos homens, 

mas de Deus". Que sinais externos você está fazendo para os outros verem? Que 

qualidades internas está cultivando para que Deus veja? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Ore o Salmo 11 confiando no controle permanente de Deus. Descanse no caráter 

constante do Senhor em meio ao tumulto do pecado e de suas consequências. 

Leia Salmos 11.1-7 

 

Leia Provérbios 19.10-12 

 

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. 

 


