
DIA 270 

Leia Isaías 51.1 até 53.12 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 52.13 – 53.12 

 
       Essa profecia foi dada séculos antes de Jesus ser agredido e crucificado. 
No Antigo Testamento, as pessoas ofereciam animais como sacrifícios pelo 
pecado. Aqui, o servo sem pecado do Senhor oferece a si mesmo por 
nossos pecados. Jesus é o cordeiro oferecido pelas transgressões de todas 
as pessoas (Jo 1.29; Ap 5.6-14). 
     Os versículos centrais dessa passagem (Is 53.4-6) reconhecem os 
benefícios da morte de Jesus. Os crentes são justificados com Deus por 
causa do "homem de dores", e não pelas próprias obras, mas pela grande 
obra do Messias na cruz. 
     O Messias sofreu por nós, carregando nossos pecados para tornar-nos 
aceitáveis para Deus. "Ao SENHOR agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar". 
O que podemos dizer desse amor? Como podemos responder a ele? 
     Nunca sofreremos tanto quanto Cristo, física e espiritualmente. Mas para 
alguns, o sofrimento e a aflição podem fazer parte do bom plano de Deus. 
Quando os enfrentarmos, temos dois motivos para perseverar: Cristo 
conhece nossa dor e Deus tem um plano para ela. Isso não a tornará mais 
fácil ou menos dolorosa, mas podemos tomar coragem na companhia do 
sofrimento de Cristo e no bom propósito que Deus tem (Fp 3.10,11). 
 

Leia Efésios 5.1-33 

 

ESTUDO DE HOJE: EFÉSIOS 5.21-30 

 
      Submeter-se a outra pessoa é geralmente um conceito mal 
interpretado. Não significa tornar-se um capacho. Cristo - para que ao" [Seu 
nome] "se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo 
da terra" (Fp 2.10)- submeteu-se à vontade do Pai, e nós honramos Jesus 
seguindo Seu exemplo. Quando nos submetemos a Deus, ficamos mais 
dispostos a obedecer ao Seu comando de submetermo-nos ao próximo, ou 
seja, subordinar nossos direitos ao do outro.  
     No casamento, tanto o marido como a mulher são chamados a 
submeter-se. Para a esposa, significa deliberadamente seguir a liderança 
em Cristo de seu esposo. Para o marido, significa colocar de lado seus 
próprios interesses para cuidar de sua esposa. A submissão é mais fácil 
quando ambos os cônjuges têm um forte relacionamento com Cristo e 
quando cada um preocupa-se em cuidar das necessidades do outro.  



     Paulo dedica o dobro de palavras ao dizer para os maridos amem sua 
esposa do que para as mulheres submeter-se ao esposo. Como um homem 
deve amar sua esposa? Ele deve estar disposto a sacrificar tudo por ela, dar 
extrema importância para o seu bem-estar e cuidar dela como se fosse seu 
próprio corpo. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Suplique a Deus por justiça onde não há compaixão. 

Leia Salmos 69.19-36 

Leia Provérbios 24.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


