
DIA 281 

Leia Jeremias 10.1 até 11.23 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 10.6-16 
 

          No nosso tempo, reconhecemos que aqueles que adoram um bloco 
de madeira ou uma estátua de ouro são tolos, mesmo que a madeira seja 
bem entalhada e tenha excelente aparência. Porém, muitas pessoas 
colocam a confiança em outras coisas, como poder, prazer, riqueza ou 
tecnologia. Essa confiança é uma forma de adoração. Transformar tais 
coisas em ídolos é tão tolo quanto fazer ídolos de madeira, pedra ou 
metal. Não importa quão belos sejam os ídolos, eles não têm vida. Eles 
nunca terão poder e vida do Deus vivo e verdadeiro. 
      Há coisas sobre as quais você colocou sua confiança, em vez de 
depositá-la em Deus? Talvez em você mesmo ou em outras pessoas, em 
seu país ou em sua família. Nenhuma dessas coisas pode cuidar de sua 
vida plenamente. Deus fez a terra e os céus e prometeu guiar-lhe, Ele 
conhece o seu futuro e estará ao seu lado de todas as formas. 
Comprometa-se a confiar nele antes que em qualquer coisa ou pessoa. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE FAZ O SENHOR DEUS DIFERENTE DE OUTROS “DEUSES”DO MUNDO 

ANTIGO? 

     A partir do momento de seu chamado para ser mensageiro do Senhor, 
Jeremias declarou que o Deus vivo é o Criador de todas as coisas, incluindo 
o tempo e o espaço. Deus não é parte da natureza, mas o Criador e o 
Sustentador dela.  
     Aqueles que acreditavam em muitos "deuses" identificavam suas 
divindades com o mundo natural. Como resultado, eles facilmente 
deixavam de compreender a natureza do único Deus verdadeiro. As 
divindades da natureza e suas imagens eram falsas, sem vida e imóveis (Jr 
10.1-5). Elas não se comunicavam com as pessoas ou relacionavam-se com 
elas (sequer podiam mexer-se, pois não tinham poder para fazê-lo). 
      O Senhor Deus é diferente desses "deuses" da natureza. Ele é o Criador 
de todas as coisas. Ele sempre existiu como o Deus vivo, e é o "Designer" 
inteligente que decretou que o universo deveria funcionar de acordo com 
Suas leis. Ele deu vida às plantas e aos animais encontrados na Terra, e 
dotou cada um com o poder de reproduzir-se e multiplicar-se. O Altíssimo 
está presente em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Ele é o Deus 
vivo de amor, de santidade, de justiça e de poder. 



      Como o único e verdadeiro Deus vivo, o Senhor relaciona-se 
pessoalmente com os seres humanos, que foram criados por Ele de 
maneira especial, apesar de ser completamente diferente deles. Ele 
alcança a vida dos indivíduos e revela Sua vontade, para que cada pessoa 
entenda a vontade dele e responda a ela. O Senhor, que fez todas as coisas, 
procura uma relação individual com cada pessoa que Ele criou. 
 

Leia Colossenses 3.18 até 4.18 

 

ESTUDO DE HOJE: COLOSSENSES 3.22-4.1 

 
     A escravidão era importante para a vida e economia do mundo antigo. 
Sem concordar ou apoiar a prática, Paulo dá aos escravos e seus mestres 
instruções de como serem fiéis a Cristo. Escravos têm mestres terrenos a 
quem devem obedecer. 
     Da mesma forma, muitos de nós temos empregadores a quem devemos 
obedecer no ambiente de trabalho e podemos aplicar as instruções de 
Paulo ao nosso serviço. Precisamos trabalhar arduamente como se o chefe 
fosse o próprio Cristo. Os chefes, por outro lado, devem ser gentis e 
íntegros, pagar salários justos e não abusar de alguém sob a sua 
supervisão.  
     Precisamos considerar nosso trabalho como uma forma de adorar e 
honrar Deus - essa atitude pode dar sentido à nosso serviço. Se 
representarmos o Senhor que adoramos, queixas e ressentimentos não 
terão lugar em nossa rotina. Os desafios de nosso trabaIho tornam-se parte 
de nossa transformação em uma pessoa como Cristo. 
     Todos os cristãos, empregados e empregadores, derradeiramente 
trabalham para Cristo e devem responder a Ele. Assegure-se de que a sua 
atitude é digna de receber dele uma recompensa: "Bem está, servo bom e 
fiel" (Mt 25.21). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Agradeça a Deus por ter escolhido Davi e eu descendente Jesus para ser o 

pastor do Seu povo. 

Leia Salmos 78.56-72 

Leia Provérbios 24.28,29 

 

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. 


