
DIA 255 

Leia Isaías 10.1 até 11.16 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 10.33 até 11.5 

 
       O Senhor estava devastando a floresta. A assíria seria como uma árvore 
cortada no ápice de seu poder, para nunca mais ascender novamente. A 
linhagem real de Judá seria como uma árvore cortada até virar toco. Mas 
desse toco, um novo ramo nasceria – o Messias. Ele seria maior que a árvore 
original e daria muito mais frutos. 
     O Messias cumpre a promessa de Deus de que um descendente de Davi 
governaria para sempre (2 Sm 7.16). Um dia, esse Messias governará sobre 
todas as coisas com justiça e retidão - para sempre.  
     Como aguardamos esse dia! Todos nós desejamos ser tratados com 
justiça pelo próximo, mas tratamo-lo assim? Odiamos aqueles que baseiam 
seus julgamentos na aparência, em evidências falsas ou heresias, mas 
estamos usando os mesmos padrões? 
     Apenas Cristo - o Messias – pode ser um juiz perfeitamente justo. E só 
quando Seu reino espiritual é instaurado em nosso coração que podemos 
começar a tratar o próximo como esperamos ser tratados. No entanto, isto 
não será perfeito ou completo até que Cristo volte. Mas por intermédio dele 
e de Seu poder em nossa vida, podemos começar a viver de modo justo 
com outros hoje. 
 

Leia II Coríntios 12.11-21 

 

ESTUDO DE HOJE: II CORÍNTIOS 12.11-15 

 
     Paulo fundou a igreja de Corinto em sua primeira visita (At 18.1). Mais 
tarde, ele fez uma segunda visita (2 Co 2.1) e planejava o que seria sua 
terceira visita (veja também 2 Co 13.1).  
     O apóstolo explicou que, assim como antes, ele não queria ser pago, 
alimentado ou alojado. Ele não queria criar qualquer obstáculo que os 
separasse de Cristo. Ele queria apenas que os cristãos fossem nutridos pelo 
alimento espiritual que ele lhes daria. 
     O cuidado de Paulo pelos Coríntios era radicalmente altruísta. "Falamos 
em Cristo perante Deus, e tudo isto, amados, para vossa edificação" (2 Co 
12.19). O que você acha incentivou Paulo a fazer tal sacrifício por eles? Por 
que ele estava disposto a sofrer tanto? que há em Cristo que fez com que 
 
Paulo fosse ao extremo?  



     O apaixonado comprometimento de Paulo a Cristo envergonha-nos. 
Todavia, seu exemplo deveria incentivar-nos a procurar pelo Jesus que 
Paulo conhecia. O que Paulo viu em Cristo que o motivou tão 
profundamente? Você crê que Cristo é tão fascinante quanto Paulo 
achava? 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ore por aqueles que estão sendo atacados por serem cristãos. Ore para que 

todos sejam inocentados e para que vejam a grandeza de Deus. 

Leia Salmos 56.1-13 

Leia Provérbios 23.6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


