
DIA 266 

Leia Isaías 41.17 até 43.13 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 42.1-7 
 

          Às vezes chamado de Cântico do Servo, está passagem é sobre o 
Messias-Servo. Israel e o Messias são ambos chamados de "Servo". Israel, 
como servo do Altíssimo, deveria ajudar a apresentar ao mundo o 
verdadeiro e único Deus. O Messias, Jesus, cumpriria essa tarefa de uma 
forma especial, sendo literalmente a presença de Deus no mundo. 
     Em Mateus 12.18-21, alguns desses versículos (Is 42.1-4) são citados 
como referência a Cristo. Parte da missão de Jesus na terra era 
demonstrar a justiça de Deus e ser a luz para todas as nações. O servo 
escolhido revela um caráter de nobreza, encorajamento, justiça e 
verdade.  
     Os amorosos atributos de Deus são desesperadamente necessários no 
mundo atual. Por intermédio de Cristo, o povo de Deus tem a 
oportunidade de participar de Sua missão. O Senhor chama-nos para 
sermos servos de Seu Filho, demonstrando Sua justiça e trazendo Sua luz. 
Conforme nos rendemos ao Espírito de Deus, podemos mostrar empatia 
às pessoas à nossa volta, refletindo a bondade e a honestidade de Deus 
para elas. 
     Como você pode fazer parte da missão de Deus hoje? A quem você 
pode demonstrar a bondade divina? Quem precisa do seu agradecimento 
e incentivo pelo que faz? Preste atenção a orientação de Cristo hoje. 
 

Leia Efésios 2.1-22 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO OS CRISTÃOS DEVEM VIVER À LUZ DA GRAÇA DE DEUS? 

     Tudo nesta vida e na próxima reside sobre a graça divina. Os cristãos 
vivem e morrem de acordo com a graça de Deus. Sem ela, não teríamos 
“esperança e" [seríamos] "sem Deus no mundo" (Ef 2.12). A salvação é dom 
de Deus e nunca é merecida (Rm 9.16; 11.6; Ef 2.8,9).  
      As coisas mais importantes da vida são os dons de Deus para aqueles 
que Ele escolheu para si por Sua graça, que envolvem o perdão, um 
relacionamento correto com Deus, a aceitação em Sua família  
como Seu filho, a vida eterna, o discernimento espiritual, o poder 
transformador de Seu Espírito Santo e a promessa da bênção de Deus 
agora e para sempre (Ef 1.3-14). Não há nada que possamos fazer para 
conseguir essas coisas por nós mesmos. É por isso que Paulo começa e 



termina suas cartas com uma oração para que o povo de Deus tenha Sua 
graça e paz (e.g., Ef 1.2; 6.23,24).  
     Em resposta a isso, os cristãos devem reconhecer que pertencem a Deus 
(Rm 14.7-9; 2 Co 5.14,15). Alegria e gratidão são as respostas adequadas à 
graça de Deus. Os cristãos alegremente louvam o Senhor por Sua gloriosa 
graça, pois sabem que devem tudo a Ele e ao Seu Filho (Ef 1.6,12,14). Toda a 
nossa vida reflete nossa gratidão por Sua graça. 
 

Leia Efésios 2.1-22 
 

ESTUDO DE HOJE: EFÉSIOS 2.11-19 

 
     Pense em um tempo em que você foi um forasteiro e não conhecia 
ninguém. 
     Paulo lembra os Efésios: "noutro tempo, éreis gentios na carne" [.] 
"separados da comunidade de Israel" [...] "não tendo esperança e sem Deus 
no mundo". Sua descrição é uma sombria metáfora para todos que não 
fazem parte do povo de Deus. Então vem a mudança: "Mas, agora," [...] "pelo 
sangue de Cristo chegastes perto". 
    Entretanto, isso não acaba aí. As pessoas não são apenas trazidas para 
perto de Deus, mas também para umas das outras. As diferenças que 
dividiam as pessoas em facções opostas tornam-se a diversidade de uma 
só comunidade. Os "estrangeiros e forasteiros" tornam-se "concidadãos dos 
Santos e da família de Deus" (Ef 2.19). Todos pertencem ao grupo.  
     A salvação é muito mais que simplesmente ser salvo do pecado ou do 
inferno. A obra redentora de Deus transforma estrangeiros em povo de 
Deus. Temos uma nova identidade e comunidade. E agora temos a 
oportunidade de receber outras pessoas na família de Deus também 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Exalte o Senhor orando este Salmo de louvor a Ele. 

Leia Salmos 67.1-7 

Leia Provérbios 23.29-35 

 

 

 

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. 


