
DIA 279 

Leia Jeremias 6.15 até 8.7 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 6.27-30 
 

          Metais preciosos como prata e ouro são purificados pelo fogo. 
Quando o metal é aquecido, as impurezas são queimadas e resta apenas 
o metal puro. Quando Deus decide purificar o Seu povo, Israel, suas 
impurezas eram espirituais e incluíam rebelião contra o Senhor, 
difamação de outras pessoas, uma atitude teimosa e obstinada e uma 
disposição a corromper o próximo. Quando o Altíssimo testou o povo de 
Judá, entretanto, Ele não encontrou pureza em suas vidas. Eles 
permaneciam em seus caminhos pecaminosos.  
     Você vê impurezas em sua vida que deveriam ser queimadas? 
Confesse-as a Deus, peça a Ele que o refine e deixe que o Pai purifique-o 
conforme Ele achar melhor. Também reflita nas áreas da sua vida que 
Deus já refinou e agradeça-o pelo que Ele está fazendo. 
 

Leia Colossenses 2.8-23 
 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO DEVEMOS LIDAR COM REGRAS QUE NÃO SÃO ESPECIFICAMENTE 

ENSINADAS NAS ESCRITURAS? 

     No tempo de Cristo e da Igreja primitiva, a religião judaica foi fortemente 
influenciada por normas e leis. Isso ajudou as pessoas a compreenderem 
sua fé. Isso era natural para elas, pois Deus dera Sua Lei para o povo judeu 
como um sinal de Seu favor sobre ele e como uma maneira para que 
ratificasse a aliança que Ele havia feito com o povo. 
     No entanto, muitos judeus adicionaram leis àquelas que Deus havia lhes 
dado, tentando desenvolver regras para praticamente qualquer situação 
em que eles pudessem encontrar-se. Em alguns casos, sua motivação era 
um desejo positivo de não pecar contra nenhuma das leis de Deus. No 
entanto, como muitas vezes Jesus apontou, as regras desenvolvidas por 
rabinos, geralmente, tornavam-se obstáculos para a obediência às leis do 
Senhor (Mc 7.1-15). Além disso, muitos judeus pensavam que seguir a Lei 
automaticamente justificava-os diante do Pai. 
     Aparentemente, Paulo enfrentou uma situação desse tipo em 
Colossenses 2.16-23. Falsos mestres, influenciados por crenças judaicas, 
estavam insistindo que os cristãos deveriam seguir certas regras como 
uma forma de expressar sua fé. 



     Paulo criticou isso à luz da fé em Cristo, pois Jesus deve ser o centro de 
toda a verdadeira fé em Deus. Isso não significa que as regras de conduta 
são inerentemente más. Algumas regras claramente mostram um aspecto 
do caráter de Cristo, tal como a proibição de mentir (Cl 3.9). Paulo também 
não considerou um problema o fato de alguns cristãos imporem regras 
sobre si mesmos, consideradas, por eles, uma ajuda para crescer em Cristo. 
O problema seria se eles quisessem que os outros seguissem as regras 
deles também. 
 

ESTUDO DE HOJE: COLOSSENSES 2.8-10 

 
     Paulo escreve contra qualquer filosofia de vida baseada em apenas 
ideias e experiências humanas. Há muitas abordagens humanas aos 
problemas da vida que desconsideram completamente Deus. Paulo está 
condenando ensinamentos que dizem que a humanidade, em vez de 
Cristo, tem a resposta para os problemas da vida. Essas ideias tornam-se 
uma falsa religião. Quando temos Jesus, possuímos tudo de precisamos 
para viver corretamente.  
     Olhe à sua volta. As pessoas estão procurando algo para dar significado à 
vida: poucas parecem satisfeitas consigo mesmas. Um vazio interior dá à 
maior parte delas uma inquietante sensação de estarem incompletas, 
Cristo preenche esse vazio! Ele é completamente divino, então nós, unidos 
pela fé em Jesus, encontramos nossa realização pessoal nele: "E estais 
perfeitos nele, que é cabeça de todo o principado e potestade. 
     Por intermédio de Cristo, o pleno poder e a presença de Deus fizeram 
morada em sua mente e coração. Você é uma nova pessoa, equipada para 
a vida e satisfeita em Deus. Arrisque-se – o Seu Espírito guiará sua vida. Doe 
com mais generosidade - o Senhor proverá para si. Ame com mais 
liberdade por intermédio de você. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus que o ajude a dizer, aos outros, aquilo que Ele já fez para salvar 
seu povo. Ore por aqueles que precisam ouvir essas boas-novas, para que 

creiam nele.  

Leia Salmos 78.1-31 

Leia Provérbios 24.26 

 

 

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. 


