
DIA 285 

Leia Jeremias 19.1 até 21.14 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 21.1-14 

 
       Jeremias previu a destruição de Jerusalém, mas os líderes das cidades 
negaram sua palavra e zombaram de seus pronunciamentos. Agora, o 
Reino de Judá estava sob o ataque da Babilônia e, em um ato de 
desespero, o rei Zedequias buscou o Senhor para obter ajuda. Jeremias, no 
entanto, apenas respondeu que Deus havia decretado destruição e derrota 
para Judá e Jerusalém, e que o caminho à obediência ao Altíssimo era 
render-se aos babilônios e parar de tratar mal as outras pessoas. Zedequias 
não ouviu essas instruções ele queria a ajuda de Deus em seus próprios 
termos.  
    Por muitas vezes, esperamos que Deus ajude-nos em tempos de 
dificuldade mesmo quando o ignoramos na época de prosperidade e ainda 
nos recusamos a obedecer a Suas instruções. Mas, o Senhor reverência e 
obediência. Você está esforçando-se em cultivar uma reverência duradoura 
a Deus ou está simplesmente tentando usá-lo ocasionalmente para 
escapar dos problemas? Pare de pedir para Deus servi-lo e comece a 
perguntar a Ele como você pode obedecê-lo. 
    Ouça o que o Altíssimo diz por meio de Sua palavra e do sábio conselho – 
então, faça o que Ele disse a você. 
 

Leia I Tessalonicenses 5.4-28 

 

ESTUDO DE HOJE: I TESSALONICENCES 5.16-18 

 
      Alegre-se, nunca deixe de orar e seja grato - esses três comandos, 
geralmente, vão contra a nossa tendência natural. Mas, quando fazemos 
uma decisão conscientes de realizarmos o que Deus diz, começamos a ver 
as pessoas sob uma nova perspectiva e torna-se mais fácil alegrar-nos, orar 
e agradecer. 
    Nunca parar de orar significa não desistir, não quer dizer orar 
conscientemente o tempo todo. Não podemos passar o tempo todo de 
joelhos, mas é possível ter uma atitude de oração a todo tempo, estando 
em uma conversa constante com Deus e atento à presença contínua do 
Seu Espírito na vida cotidiana. Uma atitude de oração não substitui 
períodos regulares de oração, mas deve ser um desenvolvimento dessas 
horas de concentração. 



     Se você ficar com muitas preocupações, transforme esses pensamentos 
em orações. Se estiver ansioso ou feliz quanto a alguma coisa, transforme 
isso em agradecimento a Deus. Ele deseja estar perto de sua vida - na 
tristeza e na alegria. Esteja aberto para Sua presença 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus que Ele faça justiça ao pobre e resgate o desamparado. 

Pergunte-lhe como você pode fazer parte disso. 

Leia Salmos 82.1-8 

Leia Provérbios 25.8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


