
DIA 284 

Leia Jeremias 16.16 até 18.23 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 17.5-10 
 

          Os que confiam em seres humanos contrastam-se com aqueles que 
confiam no Senhor. O povo de Judá estava confiando em falsos deuses e 
em alianças militares em vez de em Deus e, como consequência, tornou-
se infértil e infrutífero. Mas, os que confiam no Senhor florescem "como a 
árvore plantada junto a ribeiros de águas" (veja também Sl 1). 
     Em tempos de tribulação, aqueles que confiam em seres humanos 
ficarão pobres e, espiritualmente, fracos; então, não terão de onde tirar 
forças. Aqueles, no entanto, que confiam no Senhor terão força 
abundante, não apenas para as próprias necessidades, mas também para 
as necessidades do próximo – não somente em épocas de sofrimento, 
mas ainda em épocas de escassez. 
     Em quem você confia para atender suas mais importantes 
necessidades - pessoas ou Deus? Se você esteve confiando na força 
humana, procure formas de firmar-se no Senhor. Peça a Ele que forneça 
aquilo de que precisa, clame por Sua ajuda e confie nele para produzir o 
Seu caráter em você. Então, desenvolva confiança para crer no cuidado 
dele por você. 
 

Leia I Tessalonicenses 4.1 até 5.3 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO PODEMOS PREPARAR-NOS PARA A VOLTA DO SENHOR? E O QUE DIZER 

DAQUELES QUE MORRERAM ANTES DISSO? 

     Os cristãos de Tessalônica receberam calorosamente o ensino de Paulo 
sobre o Dia do Senhor e a segunda vinda de Cristo, mas essa instrução 
gerou questionamentos e especulações acerca do fim dos tempos. O que 
aconteceria com os cristãos que morressem antes da volta de Jesus (1 Ts 
4.13-18)? Quando é que o Dia do Senhor viria (1 Ts 5.1-11)? Será que os 
cristãos sofreriam a ira de Deus (1 Ts 1.10: 5.9)? Paulo acalma a congregação 
ao esclarecer algumas das confusões e lembra aos irmãos dali o ensino que 
já haviam recebido (1 Ts 4.13-5.11).  
       Paulo esperava que a volta de Jesus acontecesse ainda em sua vida, 
mas ele reconhecia que o evento final viria em um momento imprevisível, 
"como o ladrão de noite" (1 Ts 4.15; 5.2). A maneira certa de preparar-se para 
o fim não é saber a data, mas viver com vigilância crista. Os tessalonicenses 
também precisam aceitar a morte de outros crentes. Paulo nada diz sobre 



a condição dos cristãos que morressem antes do retorno de Cristo; em vez 
disso, ele enfatiza a ressurreição deles. Assim como Cristo foi ressuscitado 
para a vida, aqueles que morressem como cristãos seriam ressuscitados 
quando Ele retornasse. Na verdade, eles ressuscitarão primeiro e se 
ajuntarão aos crentes que não experimentaram a morte, encontrando-se 
com Cristo em Sua vinda real. 
     Apesar dos esforços de Paulo para esclarecer a esperança cristã, os 
crentes de Tessalônica foram confundidos por alguns que estavam 
ensinando que o Dia do Senhor já havia acontecido (2 Ts 2.2). Para 
contrapor esse falso ensino, Paulo retornou à questão em sua segunda 
carta à jovem igreja (ver 2 Ts 2.1-12). 
 

ESTUDO DE HOJE: I TESSALONICENSES 4.1-8 

 
     A santidade de Cristo não é baseada em especulações filosóficas quanto 
à virtude, mas em fazer a vontade de Deus e agradá-lo. A santidade 
engloba cada dimensão da vida de uma pessoa, mas a sexualidade é uma 
área em que a necessidade de santidade recebe uma clara ênfase. 
     Sexo fora do casamento é sempre uma forte tentação. Mas, os cristãos 
devem ficar longe de qualquer união sexual fora do matrimônio, porque 
isso viola a santidade de Deus e pode ter consequências para a vida toda. 
Pecados sexuais sempre ferem alguém; e desejos e atividades sexuais 
devem ser submetidos à autoridade de Cristo. Deus criou o sexo para fins 
de procriação e prazer e como uma força que une marido e mulher. 
Portanto, a experiência sexual deve ser guardada pelo casamento.  
    Paulo disse que paixões carnais não devem controlar o povo de Deus. É 
vontade do Senhor que você seja santo, e Ele considera-o santo se tiver 
aceitado o sacrifício de Cristo por sua vida. Mesmo assim, você deve 
continuar aprendendo e crescendo em sua estadia na terra, Isso inclui 
submeter cada desejo à autoridade de Jesus. Há desejos em sua vida que 
não estão sob o controle de Cristo? O que o Espírito de Deus diz-lhe sobre 
eles? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ouça Deus falar com você, e peça a Ele para ajudar-lhe a ouvir Sua voz. 

Leia Salmos 81.1-16 

Leia Provérbios 25.6,7 

 

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. 


