
DIA 278 

Leia Jeremias 4.19 até 6.14 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 5.20-25 
 

          Jeremias disse ao povo que seus olhos e ouvidos não lhe faziam 
justiça por recusarem-se a ver ou ouvir a mensagem de Deus. O povo de 
Judá e o povo de Israel eram cegos e surdos para as bênçãos prometidas 
do Senhor para obediência e maldições para desobediência. O Altíssimo 
precisava tirar todos os benefícios que Judá e Israel começaram a esperar 
dele para dá-los outra oportunidade de buscá-lo.  
     Quando Deus fala por meio de Sua Palavra ou de Seus mensageiros, 
prejudicamo-nos se deixarmos de ouvir. A mensagem de Deus nunca nos 
transformará, a não ser que escolhamos viver por ela. Não espere até que 
Deus retire bênçãos para arrepender-se e comprometer-se a Ele. Em vez 
disso, vá regularmente à presença do Senhor com respeito e disposição a 
escutar. Faça tudo que Ele instruir-lhe por meio de Sua palavra e não 
deixe que o pecado roube a sua vida das bênçãos de Deus. Viva no temor 
do Senhor e deixe que Ele faça chover em sua vida a Sua bondade. 
 

Leia Colossenses 1.21 até 2.7 
 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

QUAL É O SEGREDO A RESPEITO DE QUE PAULO TRATA? 

     Nas cartas de Paulo, a palavra "segredo" ou "mistério", é usada para 
descrever a boa-nova. Algumas vezes, é utilizada para referir-se à própria 
boa-nova (1 Co 2.1; Ef 1.9). Muitas vezes, Paulo afirma que o segredo estava 
escondido no passado, mas que agora foi revelado (CI 1.26). Paulo não quer 
dizer que a boa-nova seja um segredo que tem de ser desvendado, ele 
adapta o termo a partir do ensino apocalíptico judaico. "Apocalíptico" em 
grego significa "descoberta" ou "revelação". Na perspectiva apocalíptica, o 
plano que Deus traçou para toda a história já existe em Sua mente, mas é 
escondido dos olhos humanos até que Ele decida revelá-lo. Para Paulo, o 
plano secreto foi agora feito conhecido em Cristo, e é transmitido ao 
mundo por seus apóstolos. 
     Por intermédio dos profetas do Antigo Testamento, Deus predisse 
muitos elementos da boa-nova, mas manteve alguns de seus aspectos 
ocultos até a era do Novo Testamento. Esses aspectos incluem a plena 
inclusão dos gentios junto ao povo judeu (CI 1.27; Ef 3.1-9); a habitação de 
Cristo nos cristãos (CI 1.27;2.2); e a união de Cristo com a Igreja (Ef 5.32). Mas, 



alguns elementos do plano de Deus ainda estão ocultos para nós e 
aguardam uma revelação, assim como a salvação de todo o Israel e a 
transfiguração dos cristãos no momento da volta de Cristo (Rm 11.25; 1 Co 
15.51). 
 

ESTUDO DE HOJE: COLOSSENSES 2.2 

 
     O problema que Paulo enfrentou na igreja de Colossos eram mestres 
heréticos que insistiam que importantes conhecimentos secretos estavam 
escondidos da maior parte dos crentes. Paulo, entretanto, disse que Cristo 
oferece todo conhecimento de que precisamos. Eles ensinaram, por 
exemplo, que o corpo era maligno; e o apóstolo rebateu, dizendo que Deus 
viveu em um corpo - Ele era Jesus Cristo. 
     Suas ideias pareciam espirituais para muitos, e a exposição a tais 
ensinamentos poderia facilmente seduzir uma igreja que não conhecesse 
bem a doutrina cristã. Preceitos parecidos ainda são problemas 
consideráveis de hoje em dia para muitas pessoas nas igrejas. 
     Paulo estava contando com laços de amor para unir as igrejas para 
combater essa heresia e para encorajarem uns aos outros a manterem-se 
firmes no plano de Deus de salvação em Cristo. Combatemos a heresia 
tornando-nos uma comunidade moldada pela Palavra do Senhor. Nossas 
igrejas devem trabalhar para serem comunidades unidas e encorajadoras, 
com Cristo no centro. Com o apoio de outros cristãos, indivíduos ganham 
um mais profundo conhecimento do que Deus fez por nós tanto em 
informações como em experiência  
     O que você aprendeu com as pessoas da sua igreja? Como a sua fé foi 
fortalecida e moldada pelo seu relacionamento com elas? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Relembre as coisas que Deus já fez por você. Clame por Sua ajuda com o 

que quer que você esteja enfrentando hoje. 

Leia Salmos 77.1-20 

Leia Provérbios 24.23-25 

 

 

 

 

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. 


