
DIA 201 

Leia II Crônicas 1.1 até 3.17 

 

ESTUDO DE HOJE: II CRÔNICAS 1.11,12 
 

          Salomão poderia ter se concentrado em si mesmo por ser o rei escolhido de 

Deus, mas, em vez disso, concentrou-se no povo do Senhor e em seus propósitos. 

Salomão sabia que tinha a grande responsabilidade de servir e liderar o povo de 

Deus. Ele reconhecia que Deus confiou-lhe a vida de centenas de milhares de 

pessoas. Salomão percebeu que governar bem estava além da própria capacidade, e 

também sabia que a própria boa fortuna ou o seu poderio militar não dariam ao 

povo do Senhor o que precisavam. Ele pediu que o Altíssimo continuasse sendo fiel e 

lhe desse sabedoria e entendimento pelo bem do Seu povo. 

    Não temos a responsabilidade de servir e liderar centenas de milhares. Mas, 

podemos ter a responsabilidade de liderar uma pessoa. Até mesmo isso exige grande 

sabedoria, algo que somente Deus pode dar. 

     Deus deseja que cuidemos do próximo, isso é tão importante quanto amar o 

Senhor (Mc 12.29-31). Os talentos e habilidades que o Pai dá-nos são para cumprir o 

propósito de servir ao próximo. "Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um 

para o que for útil (1 Co 12.7). Os dons que Deus dá-nos não são para benefício 

próprio, mas para servir aos outros. O Senhor abençoa-nos para que possamos 

abençoar os demais 

 

Leia Romanos 6.1-23 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
COMO PODEMOS ELIMINAR NOSSA ANTIGA VIDA E REVESTIR-NOS DA NOVA 

VIDA?  

     Quando as pessoas tornam-se crentes em Cristo, unem-se a Jesus Cristo e começam 

a experimentá-lo e a usufruir de benefícios, o que inclui a morte e a ressurreição. Sua 

antiga vida morre com Cristo, e elas ascendem para uma nova vida pelo Seu poder 

nelas (Rm 6.3-14). 

     Tudo isso é obra de Deus, que transforma-as mediante Seu Espírito. Sua mente é 

renovada, seus desejos e ações mudam, e sua vida começa a refletir o fruto de Seu 

Espírito (Rm 12.2; GI 5.22.23). Elas tornam-se pessoas diferentes, gradualmente 

assemelhando-se a Cristo. 

    Os cristãos também são responsáveis por viver a morte e a ressurreição de Cristo 

(ver Fp 3.10-14). Eles devem afastar-se de sua antiga vida, que era cheia de trevas, e 

abraçar uma nova vida repleta de luz (Ef 4.17-5.20). Fazendo uso da metáfora do 



vestuário, Paulo convida os cristãos a "despir-se" da antiga vida de pecado dirigida 

pelo diabo e a "revestir-se" de uma nova e pura vida, regida pelo Espírito Santo. Ao 

fazê-lo, eles reconhecem sua dependência da graça e do poder de Deus. 

    Os cristãos devem ativamente deixar para trás sua antiga vida para viver de maneira 

a agradar a Deus. E a obra graciosa do Senhor no coração que gera o desejo e o poder 

para fazê-lo (Fp 2.13). 

 

ESTUDO DE HOJE: ROMANOS 6.23 

 

     Pense em como seria tolo receber um dom de amor e, então, oferecer dinheiro para 

pagar por ele. Um presente não pode ser comprado pela pessoa que o recebe. Aceitá-

lo com gratidão faz muito mais sentido 

     A vida eterna é o dom de Deus para nós, não é obra nossa (Tt 3.5). Se é um dom, 

então não é algo que merecemos ou pelo qual possamos pagar 

     Dessa perspectiva, nossa resposta a Deus é amor. Podemos expressar nosso amor a 

Deus de tantas formas: confiança e obediência, adoração e servidão, misericórdia e 

compaixão, generosidade e alegria. Não fazemos isso para sermos dignos do dom de 

Deus, mas porque são características de uma vida com o Pai. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Reflita sobre todas as coisas boas que Deus já lhe deu, incluindo Ele próprio. 

Agradeça-o pela esperança de viver com o Senhor eternamente. 

Leia Salmos 16.1-11 

 

Leia Provérbios 19.20,21 

 

  

 

 

 

 

 

 

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. 


