
DIA 282 

Leia Jeremias 12.1 até 14.10 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 12.1-6 

 
       "Por que prospera o caminho dos ímpios [...]? Jeremias sabia que a 
justiça de Deus viria por fim, estava impaciente porque queria que viesse 
rapidamente. O profeta perguntava-se porque um Deus justo não punia os 
ímpios imediatamente.  
     Deus não dá uma resposta teológica. Em vez disso, Ele desafiou 
Jeremias: se você acha essa situação ruim, como irá lidar com ela quando 
ficar ainda mais grave? Se Jeremias não era capaz de suportar o que já 
estava acontecendo, como iria enfrentar as injustiças que viriam? 
     É normal para nós exigirmos um jogo limpo e clamarmos por justiça 
quando alguém tira vantagem de outras pessoas. Mas, ao pedirmos por 
justiça, devemos perceber que estaríamos em grandes apuros se Deus 
desse a cada um de nós o que realmente merecíamos. As respostas do 
Senhor à oração nem sempre são boas e fáceis de lidar; qualquer cristão 
que passou por guerra, luto ou uma doença grave sabe disso. Devemos 
comprometer-nos a Deus mesmo quando as coisas ficam difíceis e nossas 
orações por alívio não sejam imediatamente respondidas. 
 

Leia I Tessalonicenses 1.1 até 2.9 

 

ESTUDO DE HOJE: I TESSALONICENCES 1.6,7 

 
      A mensagem de salvação, embora recebida com grande alegria, trouxe 
muito sofrimento aos tessalonicenses, porque causou a perseguição por 
parte de judeus e gentios (veja 1 Ts 3.2-4; At 17.5). Mas, a sua resistência 
encorajou os cristãos de todos os lugares. 
     Muitos crentes de hoje em dia pensam que o sofrimento é exceção na 
vida cristã. Então, quando o sofrimento ocorre, eles dizem: "Por que eu?", e 
pensam que Deus abandonou-os, ou talvez acusem-no de não ser tão 
confiável quanto pensaram que deveria ser. Na verdade, o mundo está 
destruído, então até os cristãos sofrem. Deus permite que alguns deles 
sejam mártires da fé e que outros sobrevivam às perseguições.  
     Nossa fé e os valores desse mundo estão em rota de colisão. Se 
esperarmos por dor e sofrimento, não ficaremos espantados quando 
chegarem. Podemos ter conforto em saber que Cristo também sofreu, 
devemos carregar o Seu exemplo. Ele compreende nossos medos, 
fraquezas e decepções (Hb 2.16-18; 4.14 16). Jesus prometeu nunca nos 



deixar e intercede por nós (Mt 28.18-20; Hb 7.24,25). Em tempos de dor, 
perseguição ou sofrimento, confie plenamente nele; sua resistência será 
um encorajamento para outros cristãos. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus que Ele perdoe seus pecados e os pecados de sua 

comunidade e de sua nação. Peça-lhe que também o ajude a servi-lo hoje. 

Leia Salmos 79.1-13 

Leia Provérbios 24.30-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


