
DIA 283 

Leia Jeremias 14.1 até 16.15 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 15.15-21 

 
       O povo estava perseguindo Jeremias porque odiou a sua mensagem. A 
perseguição despedaçou a sua confiança. O profeta serviu Deus fielmente, 
mas agora achava que o Senhor não estava cuidando dele quando mais 
precisava. Jeremias tirou os olhos dos propósitos do Altíssimo e lamentava 
por si mesmo.  
     Deus, no entanto, não se irou com Jeremias. Ele respondeu ajudando o 
profeta a compreender o Seu propósito: Jeremias era a voz do Senhor e sua 
vida era um exemplo para o povo rebelde de Judá. Diante disso, Deus 
prometeu que protegeria seu servo. A resposta do Senhor foi uma bênção 
para Jeremias, dando-lhe justamente aquilo de que precisava para 
fortalecer-se espiritualmente. 
     Se estivermos servindo o Senhor fielmente, podemos confiar em que Ele 
irá cuidar de nós, mas não devemos esperar que seja fácil e indolor. 
Podemos sempre dizer honestamente a Ele como estamos sentindo-nos. 
Então, devemos olhar e ouvir a resposta de Deus, e Ele irá responder da 
forma que é mais adequada à nossa necessidade. 
 

Leia I Tessalonicenses 2.10 até 3.13 

 

ESTUDO DE HOJE: I TESSALONICENCES 2.14-16; 3.4 

 
      Ao acreditar nas boas-novas e aceitar a nova vida em Cristo, muitos 
crentes tessalonicenses, aparentemente, pensaram que estavam 
protegidos até que Jesus retornasse. Depois, quando cristãos começaram a 
morrer na perseguição, principiaram a questionar a sua fé. Na verdade, a 
perseguição que sofriam seguia o padrão do próprio Cristo, os apóstolos e 
as igrejas da Judeia (At 8.1).  
     A perseguição é desanimadora, principalmente quando vem da própria 
família ou amigos. Quando você luta por Cristo, poderá enfrentar oposição, 
dessa provação e zombaria de seus colegas de trabalho, amigos e até 
familiares. Provações podem fazer parte do plano de Deus para você. 
Passar por problemas e perseguições podem moldar o caráter (Tg 1.2-4), 
perseverança (Rm 5.3-5) e sensibilidade com o próximo que também 
enfrenta problemas (2 Co 1.3-7). Deus também pode usar o seu exemplo 
para ganhar a atenção de todos à sua volta. 



     Cristãos que ficam firmes no Senhor são um incentivo para demais 
crentes, que podem aprender com sua firmeza. Em meio à perseguição e 
pressões, uns devem encorajar aos outros. Se você estiver enfrentando 
dificuldades ou conhece alguém que esteja, fiquem unidos e firmes, 
confiando que Deus irá usar isso para Seus propósitos. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Relembre do que Deus já fez por sua vida no passado e peça-lhe que o 

conduza por qualquer problema que você venha enfrentar. 

Leia Salmos 80.1-19 

Leia Provérbios 25.1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


