
DIA 197 

Leia I Crônicas 22.1 até 23.32 

 

ESTUDO DE HOJE: I CRÔNICAS 22.1 
 

          Do trágico erro de Davi veio a compra de um terreno onde se construiria o 

templo de Deus, o símbolo da presença do Senhor em meio a Seu povo. Toda vez 

em que o povo fosse ao templo, lembraria de que Altíssimo era o seu verdadeiro Rei 

e que todos os outros eram falhos e sujeitos ao pecado, incluindo seu rei humano. 

     Deus pode usar nossos pecados para bons propósitos que lhe trarão glória. 

Quando confessamos nossos pecados ao Pai e afastamo-nos deles, o 

arrependimento pode tornar-se uma grande oportunidade para a glória de Deus. 

Jesus disse: "haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 

por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento" (Lc 15.7). Isso 

glorifica muito ao Senhor. 

     Se você está alimentando um pecado em sua vida, pense em como o 

arrependimento pode trazer grande glória a Deus. Reflita em como poderá tornar-se 

um momento decisivo para você, a todos à sua volta e aqueles que seguem-no. O 

arrependimento de Davi tornou-se um altar de lembrança da graça de Deus. Esse 

altar transformou-se em um templo onde pessoas adoravam o Senhor. Como o lugar 

de seu arrependimento pode tornar-se um templo de adoração a Deus para outras 

pessoas. 

 

Leia Romanos 3.9-31 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 
QUAL É O PLANO DE DEUS PARA A SALVAÇÃO? 

     Deus sempre planejou salvar o mundo por intermédio de Jesus, e todo o Antigo 

Testamento foi uma preparação para a chegada do Messias na história da salvação. Em 

Romanos 1.2, Paulo afirma que Deus já “havia prometido" [as boas-novas] "pelos seus 

profetas nas Santas Escrituras". 

    A continuidade do plano de salvação de Deus é um tema central no livro de 

Romanos. No texto de Romanos 3.21, Paulo menciona dois pontos importantes sobre 

a nova maneira de justificar-se diante de Deus que Jesus estabeleceu. Primeiro, ela não 

depende de obedecer às leis e aos regulamentos do Antigo Testamento. Segundo, 

teve o testemunho da Lei e dos Profetas. Paulo continua voltando a esse tema da 

continuidade. Em Romanos 9-11, ele explica como a relação de Deus com Israel no 

passado levou a Jesus.  



     Ao mesmo tempo, esse plano desenvolve-se em fases. Agora que a etapa final 

chegou a Cristo, a fase anterior, quando a Lei de Moisés regia o povo de Deus, fora 

deixada para trás. Paulo enfatiza, repetidamente, que nosso novo relacionamento com 

o Senhor independe da Lei de Moisés. "Mas, agora, estamos livres da lei, pois 

morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de 

espírito, e não na velhice da letra" (Rm 7.6). O foco recorrente de Paulo em Romanos 

sobre a natureza do plano de Deus ajuda-nos a entender que toda a história da Bíblia 

honra as duas partes. 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 3.23-26 

 

     Para nós, alguns pecados parecem maiores que outros devido ao impacto que 

causam. Assassinato, por exemplo, parece-nos pior que a ira, e o adultério parece pior 

que a luxúria. Quando um pecado fere outra pessoa, seu impacto é claro. As 

consequências óbvias tornam o erro muito mais sério para nós. 

     Na nossa forma de pensar, os pecados devem ser hierarquizados de acordo com as 

suas consequências. Mas, todos eles separam-nos de Deus, isso significa que todo 

pecado leva à morte porque nos desqualifica de vivermos com o Senhor, que é a 

própria vida. Independente do tamanho dos nossos erros, todo pecado traz a morte - 

a mesma consequência final. Nesse sentido, não há pecados maiores ou menores. 

     Quando a mulher pecadora lavou os pés de Jesus e ungiu Sua cabeça, ela mostrou 

grande amor porque foi perdoada (Lc 7.36-50). Quando vemos as grandes 

consequências de até mesmo nossos menores pecados  - uma eternidade sem Deus -  

amar Deus faz muito mais sentido para nós. Quando vemos o pecado como ele 

realmente é, temos grandes motivos para responder em adoração ao Senhor por Seu 

grande amor. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Reflita sobre os maus que você já viu envaidecerem-se e alegre-se com a promessa 

divina de libertação dos que são esmagados. 

Leia Salmos 12.1-8 

 

Leia Provérbios 19.13,14 

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. 

 


