
DIA 273 

Leia Isaías 60.1 até 62.5 

 

ESTUDO DE HOJE: ISAÍAS 61.1,2 
 

          Isaías estava comparando a libertação de Israel do exílio na Babilônia 
ao Ano do Jubileu, época em que todos os débitos eram cancelados, os 
escravos, libertos e as propriedades, devolvidas aos donos originais (Lv 25). 
Mas a libertação do exílio babilônico não havia trazido o cumprimento 
que se esperava. O povo de Israel ainda era um povo conquistado e 
oprimido. Então, sobre o que Isaías estava falando? Ele estava enganado? 
    Séculos mais tarde, Jesus tirou as palavras de Isaías na sinagoga de 
Nazaré (Lc 4.18,19). Conforme lia para as pessoas, Ele parou no meio do 
versículo de Isaías 61.2: "anunciar o ano aceitável do Senhor". Fechando o 
rolo, Ele disse: "Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos" (Lc 
4.21). Em Seu ministério de ensinamento e cura, Jesus tornou a promessa 
de Isaías uma realidade. Ele deu visão ao cego, movimento ao coxo, cura 
dos leprosos, audição aos surdos, vida aos mortos e as boas-novas aos 
pobres (Mt 11.5) 
    No entanto, Jesus deixou de fora a frase: "o dia da vingança do nosso 
Deus". Em vez disso, o Senhor está derramando Sua graça e atrasando 
Seu julgamento. Que Deus gracioso! 
 

Leia Filipenses 1.27 até 2.18 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE O “HINO A CRISTO” DIZ-NOS A RESPEITO DA NATUREZA DE JESUS? 

     A passagem de Filipenses 2.6-11, muitas vezes chamada de "hino a 
Cristo", revela a fé da Igreja primitiva sobre a natureza de Jesus Cristo. Esse 
hino afirma que os primeiros cristãos acreditavam que Cristo era divino e 
que existia antes de Deus criar o mundo (Jo 1.1,2; CI 1.15-20; 2.9; Hb I.I-3). 
Jesus não é apenas mais um profeta humano. Ele estava presente com 
Deus Pai desde o início, e Ele é o único por quem o universo foi criado. 
Como Filho de Deus, Ele compartilha da natureza do próprio Deus.  
     O hino também afirma que Jesus Cristo veio à terra em um ato de 
imensa humildade - o Deus infinito tornou-se humano (Jo 1.10-14; CI 1.15; Hb 
2.14,17). Jesus Cristo, o glorioso Criador do universo, morreu como oferta 
sacrificial pelos pecados dos seres humanos para que pudéssemos ser 
perdoados e para que nos reconciliássemos com Deus, como as Escrituras 
haviam predito (Is 53.3-12; CI 1.20,22; 2.13,14; Hb 10.12).  
     Esse hino também afirma que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, 
“o exaltou soberanamente" e conferiu-lhe o título de "Senhor". Um dia, 



todas as criaturas se prostrarão diante dele e reconhecerão que Ele é 
Senhor de todo o universo e que merece a adoração que só Deus é digno 
de receber (Ap 5.8-14). 
 

ESTUDO DE HOJE: FILIPENSES 2.1-4 

 
     Muitas pessoas - até cristãos - vivem apenas para agradar a si mesmas e 
causar boa impressão o máximo possível. Mas o egoísmo traz discórdia. 
Paulo, portanto, enfatizou a unidade no Espírito, pedindo aos filipenses que 
amassem uns aos outros e tivessem um só pensamento e propósito. 
     O egoísmo pode arruinar uma igreja, mas a genuína humildade pode 
edificá-la. Ser humilde envolve ter uma verdadeira perspectiva sobre nós 
mesmos (veja Rm 12.3). Não significa que devemos rebaixar-nos. Diante de 
Deus, somos pecadores, salvos apenas pela graça divina; no entanto, 
"somos" salvos, e assim, temos grande valor no Reino de Deus. Devemos 
colocar o egoísmo de lado e tratar o próximo com amor radical.  
     Esse amor incentiva-nos a trabalharmos juntos, a cuidarmos dos 
problemas do próximo como se fossem nossos. Quando agimos assim, 
demonstramos o exemplo de Cristo de colocar o próximo em primeiro 
lugar e vivemos, desse modo, a união. 
     Você está desalinhado com alguém? Como você pode restaurar a 
unidade em amor? Há alguém por quem você possa demonstrar interesse 
? Como você pode encorajar essa pessoa? Que oportunidades Deus está 
dando-lhe para espalhar com Ele Seu amor a todos? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Agradeça a Deus por ter mandado um Rei que resgata o necessitado, 

defende o fraco, aniquila o opressor e honra Deus. Louve o Altíssimo por 
Jesus, o Rei dos reis 

Leia Salmos 72.1-20 

Leia Provérbios 24.11,12 

 

 

 

 

 

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. 


