
DIA 200 

Leia I Crônicas 28.1 até 29.30 

 

ESTUDO DE HOJE: I CRÔNICAS 29.18,19 
 

          Davi orou por Salomão para que tivesse "um coração perfeito para guardar os 

teus mandamentos" [de Deus]. Um ‘’coração perfeito" significava ser completamente 

dedicado a Deus. Davi orou para que Salomão desejasse de coração, acima de tudo, 

servir ao Senhor. 

     Davi sabia que é preciso mais que força de vontade para escolher amar Deus. Ele 

orou para que o Senhor fizesse com toda Israel quisesse obedecer, para que Deus 

visse que seu amor por Ele nunca mudou. Davi entendeu como era difícil concentrar 

nosso amor em nosso Deus. Mesmo que Ele mereça, mesmo sendo Ele correto e 

bom, temos dificuldades em amar o Altíssimo e, depois, em obedecê-lo. 

     Você acha difícil seguir o que Deus quer ou é mais difícil querer fazê-lo? Apenas o 

Pai pode trabalhar em seu coração para dar-lhe um coração perfeito. Se você está 

em Cristo, o Espírito de Deus já está trabalhando em sua vida. "Porque Deus é o que 

opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade” (Fp 2.13). 

A ação certa ativa os desejos corretos. Peça a Deus para dar-lhe um coração justo. E, 

como Davi, suplique que o Pai transforme o coração dos que estão à sua volta. 

 

Leia Romanos 5.6-21 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
O QUE É A GRAÇA DE DEUS?  

     A graça de Deus é o alicerce teológico de Paulo. Ele nunca tenta provar a graça do 

Senhor, mas tem isso como um fato quando apresenta as boas-novas aos Romanos. 

Paulo exclui qualquer ideia de que alguém possa fazer [algo] a merecer a salvação. Em 

vez disso, Deus age por Sua graça (Rm 4.4,5). Nossas boas obras não nos justificam ao 

Senhor - se assim fizessem, Deus seria obrigado a recompensar-nos por nossos 

esforços, como um trabalhador que merece um salário. Em vez disso, Ele dá a salvação 

como um presente àqueles a quem escolhe (Rm 11.5,6). A graça divina é tão 

fundamental ao cristão que Paulo refere-se simplesmente a nós como alvo de Sua 

graça e à nossa vida sob a liberdade da graça (Rm 5.2; 6.14,15). Agora, é a graça que 

reina sobre nós na nova era da redenção (Rm 5.20,21). 

     O apóstolo João diz o mesmo: "Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a 

verdade vieram por Jesus Cristo" (Jo 1.17). Nem João nem Paulo queriam dizer que a 

graça do Pai não era ativa no Antigo Testamento. O Senhor sempre agiu com graça 



para com Seu povo, mas Jesus Cristo mostra de maneira plena o grande poder da 

graça de Deus para nós. 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 5.13,14,20 

 

     Paulo aponta que pessoas morriam muito antes da Lei ter sido dada. A morte 

resultava do pecado de Adão e dos pecados que todos cometemos. A Lei foi 

acrescentada para ajudar as pessoas a enxergarem o próprio pecado, para mostrar-

lhes a seriedade de suas ofensas e para levá-las a Deus para obter misericórdia e 

perdão 

     Quando vemos a Lei dessa forma, podemos entender que foi um ato da graça de 

Deus. Ele a deu a nós para ajudar-nos a compreender o quanto precisamos dele. A Lei 

de Deus ajuda-nos a comparar a nossa vida à vida que o Senhor desejava que fosse 

quando criou-a. 

     O pecado é uma profunda discrepância entre quem somos e quem Deus criou-nos 

para ser. Ao dar a Lei, o Senhor graciosamente ajudou as pessoas a verem isso. A Lei 

mostra o nosso pecado e coloca a responsabilidade por ele claramente em nossos 

ombros. 

     Mas a Lei não pode consertá-lo. Em vez disso, ela mostra-nos que Jesus é capaz 

disso (Jo 5.39). É em Cristo que descobrimos a vida que Deus queria que vivêssemos 

(Jo 5.40). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Busque o Senhor para moldar seu caráter de maneira que você seja firme e constante. 

Leia Salmos 15.1-5 

 

Leia Provérbios 19.18,19 

 

  

 

 

 

 

 

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. 


