
DIA 244 

Leia Jó 40.1 até 42.17 

 

ESTUDO DE HOJE: JÓ 42.17 
 

          Por que os crentes passam por problemas e sofrimento? Por meio de 
um longo debate, os supostos sábios amigos de Jó foram incapazes de 
responder essa pergunta. Eles cometeram o erro grave de assumir que os 
problemas aparecem somente porque as pessoas pecam. Cometemos o 
mesmo erro hoje quando pensamos que doença e pobreza são sinais de 
pecado não confessos ou de falta de fé. De fato, obedecer a Deus 
normalmente leva à uma vida mais feliz, enquanto que rebelar-se contra 
Ele leva a uma vida infeliz. Mas isso não é sempre verdade. Neste mundo 
dominado pelo pecado, o sofrimento vem para os bons e os maus. 
    Isso não significa, todavia, que Deus não se importa, que é injusto ou 
que não tem capacidade de proteger-nos. Coisas ruins acontecem porque 
vivemos em um mundo decadente, onde todos sofrem por causa das 
trágicas consequências do pecado. Embora Deus permita o mau por um 
tempo, Ele tem poder de transformá-lo para o nosso bem (Rm 8.28). E 
Deus usa o sofrimento em nossa vida para ensinar-nos a ter fé e a 
depender dele.  
    Seu objetivo final não é que tenhamos uma vida fácil, mas que 
fiquemos mais próximos dele e tornemo-nos mais semelhantes a Ele. No 
final, podemos não ser capazes de compreender por que Deus permite o 
mal, mas podemos assegurar-nos de que Ele é Onipotente e sabe o que 
está fazendo. 
 

Leia II Coríntios 5.11-21 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

QUAL É A MENSAGEM DE RECONCILIAÇÃO? 

     A reconciliação é um termo encontrado ao longo das cartas paulinas e 
que possuem uma série de significados. Em Romanos 5.1-1, Paulo 
concentra-se no custo da obra reconciliatória de Deus com a morte de Seu 
filho. Colossenses 1.15-20 é um hino em louvor ao escopo cósmico de 
reconciliação, com o Senhor exaltado e agora governando sobre todos. Em 
Efésios 2.11-22, a ênfase está sobre o alcance da reconciliação, que abrange 
tanto judeus como gentios para formar uma Igreja unida, sem hostilidade 
nem divisão.  
    Porém, a máxima exposição de Paulo do significado da morte de Jesus 
está em 2 Coríntios 5.18-21. Anteriormente, ele havia lembrado aos coríntios 
a centralidade da cruz, mas não tinha fornecido o significado mais 



profundo daquele acontecimento de salvação (1 Co 15.3-5). Agora, ele 
explica o que a morte de Cristo na cruz significa: Jesus identificou-se com o 
pecado humano, para que os pecadores pudessem ser restaurados à sua 
relação familiar com Deus. Essa reconciliação transforma inimigos em 
amigos. O custo dessa troca foi "àquele que não conheceu pecado, o fez 
pecado por nós; para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus" (2 Co 5.21).  
    A ressurreição de Jesus também tem enorme importância. Com Sua 
ressurreição e Seu triunfo sobre a morte, nasce um novo mundo, um novo 
tempo, em que o povo de Deus tem a promessa da eterna comunhão com 
Ele (2 Co 4.14-5.10). Aqueles que confiam em Cristo para a salvação recebem 
o dom do Espírito Santo, a garantia da salvação (2 Co 5.4,5). Eles sabem que 
Deus aceitou-os e que irá acolhê-los para sempre. 
 

ESTUDO DE HOJE: II CORÍNTIOS 5.16,17 

 
     Pessoas que depositam sua fé em Cristo são novas criaturas 
internamente. O Espírito Santo dá-lhes vida nova, e já não são mais as 
mesmas. Não somos reformados, reabilitados ou reeducados - somos 
recriados, vivendo em união vital com Cristo (CI 2.6,7). Na conversão, não 
somos simplesmente transformados. Começamos uma vida nova sob um 
novo Mestre. 
    Mesmo sendo essa novidade algo real em nossa vida pessoal, Paulo está 
exigindo um território muito maior para a nova criação. Os cristãos não são 
só transformados internamente, mas toda a criação está sendo renovada. 
Uma nova ordem geral começou com a vinda de Cristo e Sua morte 
sacrificial. Há um novo concerto, uma nova perspectiva, um novo corpo, 
uma nova Igreja. Olhe à sua volta. Não se trata de uma mudança superficial 
que logo será sucedida por outra novidade. É uma ordem inteiramente 
nova na criação, com Cristo acima de tudo. Isso envolve uma nova forma de 
olhar para tudo. 
    Sua vida reflete essa nova perspectiva? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Como Igreja, prepare-se como uma noiva para seu casamento. Prepare seu 

coração para honrar Cristo. 

Leia Salmos 45.1-17 

 

Leia Provérbios 22.14 

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. 


