
DIA 277 

Leia Jeremias 2.31 até 4.18 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 4.1-4 
 

          Por todo o Antigo Testamento, Deus consistentemente revelou Suas 
intenções de abençoar as nações do mundo por meio do povo de Israel. 
Os corações dos povos, no entanto, endureceram-se à vontade do 
Altíssimo, e seu privilégio como Seu povo escolhido estava em jogo 
enquanto insistissem na desobediência e idolatria. Seus corações eram 
como um solo que não foi arado por um longo tempo; então, Jeremias 
disse ao povo para arar a dureza do seu coração da mesma forma que o 
arado quebranta o solo endurecido.  
    Assim que seus corações estivessem quebrantados e limpos, as 
sementes dos comandos de Deus poderiam criar raízes. Assim como o 
povo de Israel, devemos remover o pecado que endurece nosso coração 
se quisermos que a Palavra de Deus enraíze-se e cresça em nós. Amoleça 
o coração pedindo ao Senhor para mudar seu coração e sua vida. Leia a 
Palavra de Deus diariamente, permitindo que o Espírito Santo quebrante 
o solo endurecido e plante a boa semente da Palavra em sua vida. Abra 
seu coração para o Pai por meio da confissão e do arrependimento. 
Enquanto Deus trabalha no seu coração, deixe que mude seus caminhos. 
Então, Você poderá de ser uma bênção para o próximo, assim como Deus 
pretendia. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO DEUS PUNIU ISRAEL POR SUA INFIDELIDADE CONTÍNUA? 

     O Senhor sempre se manteve fiel à Sua aliança com Seu povo, mas Israel 
repetidamente quebrou essa aliança, seguindo religiões pagãs. Ele 
quebrou as leis que baniam a adoração de ídolos, que envolviam rituais 
sexuais imorais e ignorou as exigências de Deus para a retidão. 
     Por séculos, os israelitas oscilaram entre a adoração ao Senhor Deus e a 
adoração a Baal. Sempre que eles arrependiam-se e voltavam para o 
Senhor, Este misericordiosamente restaurava a aliança com eles. No 
entanto, em meados dos anos 700 a.C. os israelitas do Reino do Norte, de 
Israel, tornaram-se tão obstinados em sua idolatria que o Senhor deixou os 
assírios destruírem o reino e levarem muitas pessoas como prisioneiras.     
     Mais de 100 anos depois, durante o ministério de Jeremias, o Reino do 
Sul de Judá estava indo pelo mesmo caminho. O profeta comparou essa 
tragédia ao rompimento de um relacionamento conjugal, assim como 
Oseias fizera com relação a Israel (Jr 2.1-3.25; Os 1.1-2.23). A relação de Israel 
com o Senhor é retratada como um casamento em que a noiva abandona o 



marido e tem amantes. Deus acusou Israel de violar o vínculo do 
casamento pela prostituição e advertiu a nação a voltar para Ele ou 
enfrentar a destruição (Jr 3.1).  
    O Senhor também foi como um pai cujo relacionamento com o filho 
havia sido quebrado, pois o filho dera as costas para ele. Deus já não 
poderia dizer dos israelitas: "eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo" 
(Jr 31.33; veja também Os 1.9).  
     Assim como quebrar a aliança havia custado ao Reino do Norte sua 
existência, isso mais tarde destruiu o Reino do Sul também. [A cidade de] 
Jerusalém foi aniquilada e o templo destruído. Essa punição magoou 
profundamente o coração de Deus. Mas o Senhor, que sempre é 
misericordioso, prometeu uma nova aliança para substituir a que Israel 
havia quebrado (Jr 31:31-34), 
 

Leia Colossenses 1.1-20 
 

ESTUDO DE HOJE: COLOSSENSES 1.9-12 

 
     Paulo orava para que Deus dê a seus leitores um profundo 
entendimento das boas-novas e sua plena expressão em sua vida. O 
crescimento espiritual envolve conhecer Deus cada vez melhor, e também 
incluiu uma compreensão mais clara e profunda da verdade e da conduta 
que agradam ao Senhor. Dessa forma, um cristão desenvolverá a 
resistência e paciência para suportar o mal.  
     Paulo nunca encontrou os colossenses, mas orou fielmente por eles. 
Suas orações ensinam-nos como orar pelo próximo, conhecendo-o ou não. 
Podemos pedir a Deus para ajudá-lo a compreender o que o Senhor quer 
que ele faça, para ganhar sabedoria espiritual, para honrá-lo e agradá-lo, e 
produzir todo tipo de bom fruto. Podemos orar para que as pessoas 
aprendam a conhecer o Senhor cada vez melhor, fortaleçam-se com o 
glorioso poder de Deus e tenham grande resistência e paciência. Podemos 
orar para que se encham de alegria e que sejam incentivadas para sempre 
a darem graças. Quando você não souber como orar por alguém, use o 
exemplo de Paulo em sua oração pelos colossenses. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Honre o Senhor recontando o quão grande Ele é e o quão grandes Suas 

obras são. 

Leia Salmos 76.1-12 

Leia Provérbios 24.21-22 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


