
DIA 276 

Leia Jeremias 1.1 até 2.30 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 1.4-10 
 

          Deus escolheu Jeremias como um profeta para levar a Sua palavra às 
nações e reinos. O trabalho de Jeremias era avisar não só aos judeus, mas 
a todas as nações do mundo sobre o julgamento do Senhor pelo pecado. 
Jeremias pensou que era jovem e inexperiente demais para essa missão, 
mas o Altíssimo prometeu estar com ele. Deus encorajou Jeremias a não 
temer, mas a olhar além de si mesmo, vendo a importância de sua 
missão, e a fielmente entregar as mensagens do Senhor. 
     Deus conhecia você, assim como conhecia Jeremias, muito antes de 
nascer ou até mesmo de ser concebido. Ele pensou sobre sua vida e 
planejou para você. Quando sentir-se desanimado ou incapaz, lembre -se 
de que Deus sempre o valorizou e tem um propósito para sua vida. Não 
deixe que sentimentos de incapacidade impeçam-no de obedecer ao Pai. 
Ele sempre estará ao seu lado e dará a você tudo de que precisa para 
fazer a obra para a qual o Senhor chamou-o. Enfrente cada dia com a 
garantia de que Deus estará ao seu lado e cuidará de você. 
 

Leia Filipenses 4.1-23 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE É A VERDADEIRA FELICIDADE? 

     Em sua carta a uma igreja perseguida, Paulo exorta os cristãos de Filipos 
a regozijarem-se (ver Fp 3.1; 4.4). Ele dá aos cristãos tessalonicenses 
perseguidos o mesmo conselho: "Regozijai-vos sempre" (I Ts 5.16). Da 
mesma forma, Jesus diz a Seus discípulos: "Tenho-vos dito isso para que a 
minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa" (Jo 15.11; 
[veja também] 16.24).  
     A alegria superficial depende das circunstâncias, enquanto a alegria 
cristã é claramente diferente. Esta é enraizada no relacionamento da 
pessoa com o Senhor, e é resistente até mesmo em meio a sofrimento e 
morte. A alegria vem de saber que aconteça o que acontecer, Deus usará 
tudo para o nosso bem (ver Rm 5.3.4; 8.28).  
     Os cristãos também têm alegria da presença real do Espírito de Deus em 
seu coração (ver GI 5.22). O verdadeiro segredo para uma vida feliz é estar 
sempre cheio "do Espírito" (Ef 5.18). A vida e a postura de um cristão não se 
definem por circunstâncias externas, mas por sua relação com o Deus vivo. 
 



ESTUDO DE HOJE: FILIPENSES 4.4-7 

 
     Parece estranho um prisioneiro dizendo para a igreja alegrar-se. Mas, 
Paulo estava cheio de alegria por saber que não importava o que 
acontecesse com ele, Jesus Cristo estava ao seu lado. 
    A atitude do apóstolo ensina-nos uma importante lição: nossas atitudes 
internas não precisam refletir nosso contexto externo. É fácil desanimar-se 
com uma situação desagradável ou levar um evento sem importância a 
sério demais. Os cristãos não precisam preocupar-se com nada, porque o 
Pai celestial ama Seus filhos e cuida das suas necessidades; Ele convidou 
Seus filhos a orarem sobre tudo. Confiar no Senhor traz a paz de Deus.  
     Se você luta para encontrar a alegria, talvez não esteja enxergando a 
vida com a perspectiva certa. A alegria vem de Cristo habitando em nós. 
Quando vivemos por Seu Espírito, nossa vida e relacionamentos refletirão 
esse fato.  
     Todos nós temos preocupações no trabalho, em casa ou na escola. Mas, 
o conselho de Paulo é o de sempre tornar nossas preocupações em 
orações. Sempre que começar a preocupar-se, pare e ore. Recite as 
Escrituras para si mesmo, e deixe que a paz de Deus proteja seu coração e 
sua mente da ansiedade. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Agradeça a Deus por Ele estar perto de você por intermédio de Jesus 

Cristo, por sustentar a criação e porque Ele trará justiça ao mundo. 

Leia Salmos 75.1-10 

Leia Provérbios 24.17-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


