
DIA 280 

Leia Jeremias 8.8 até 9.26 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 8.20-22 

 
       Essas palavras apresentam vividamente a empatia de Jeremias 
enquanto presenciou o seu povo rejeitar Deus. Ele respondeu com 
angústia diante de um mundo morrendo em pecado. 
     Jeremias viu a necessidade que o povo tinha do Senhor para curar sua 
profunda doença espiritual. A cura estava disponível? A resposta à 
pergunta de Jeremias é: "Sim - de Deus". Mas, Israel não estava aplicando o 
"unguento" - não estava obedecendo ao Senhor. Embora a doença 
espiritual do povo fosse muito profunda, podia ser curada. No entanto, o 
povo recusava o remédio. Deus era capaz de curar essas feridas, que os 
israelitas mesmos causaram, mas não forçaria a cura sobre eles. O povo via 
apenas as manifestações físicas do julgamento de Deus contra ele e 
recusava-se a reconhecer que sua rebelião espiritual era a fonte de seus 
problemas.  
     Como Jeremias, vemos o mesmo mundo ainda morrendo em pecado, 
ainda desprezando Deus. Mas, com que frequência nosso coração fica 
partido por nossos amigos e próximos que estão morrendo, nosso mundo 
que morre? Apenas quando tivermos o tipo de preocupação emocional de 
Jeremias é que ficaremos tocados para ajudar. Devemos começar pedindo 
ao Senhor para quebrantar nosso coração pelo mundo que Ele ama. 
 

Leia Colossenses 3.1-17 

 

ESTUDO DE HOJE: COLOSSENSES 3.1-4 

 
      Paulo chama os colossenses a uma nova forma de pensar que resulta 
em um novo estilo de vida. Essa maneira inovadora de pensar está baseada 
na ressurreição que começa em Cristo e o supremo poder de Jesus sobre o 
mundo físico e espiritual. 
     Por termos crescido com Cristo, nossa vida espiritual ancora-nos e dá 
significado à vida. Jesus dá-nos esperança para o futuro e o poder para 
viver agora. Essa verdade oferece uma nova perspectiva em nossa vida aqui 
na terra. Ao buscar o que Cristo deseja, temos o poder de romper nossa 
obsessão pelo prazer e atividades de lazer. Ao mesmo tempo, seguir o 
Senhor significa amar e servir ao próximo neste mundo, assim como Ele 
fez. 



     Você acha que esta vida tem pouca relevância pela vida eterna? Não era 
o caso para Paulo. O apóstolo traça essa nova forma de pensar nesses 
quatro versículo. Então, nos próximos quatro capítulos, ele fala acerca das 
muitas formas que isso aplica-se à vida cotidiana - para todos os 
relacionamentos que formam o dia a dia. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus que Ele ajude-o a confiar nele, a afastar-se do pecado e a 

lembrar-se de que Ele é Sua rocha e Seu redentor. 

Leia Salmos 78.32-55 

Leia Provérbios 24.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


