
DIA 286 

Leia Jeremias 22.1 até 23.20 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 23.1-8 
 

          Os reis do Antigo Oriente Próximo, geralmente, eram referidos como 
pastores. Bons pastores protegeriam e cuidariam de seu povo, mas, em 
vez disso, os reis de Judá afastaram o seu povo do Senhor. 
     Jeremias fez um contraste entre os líderes corruptos de Judá com 
Messias que viria. Um justo descendente da linhagem do rei Davi um dia 
se tornaria rei. Esse rei teria sabedoria e agiria com justiça e retidão. Seu 
reinado se diferencia de forma gritante do caráter ímpio do rei Zedequias 
e do caos do seu reinado.  
       Deus colocou você em uma posição de liderança? Que tipo de líder 
você é? Líderes são responsáveis por aqueles de quem cuidam e são 
responsáveis pelo que eles fazem. Quem Deus colocou a seus cuidados? 
Lembre-se de que Você deve prestar contas ao Senhor quanto àqueles 
que influencia e lidera. Jeremias profetizou contra reis que serviam 
apenas a si mesmos e ignoravam as orientações do Altíssimo. Nossas 
ações podem não ser malignas como as deles, mas nossas atitudes 
podem ser tão corrompidas quanto. Siga a liderança de Jesus, o Messias, 
que reina com justiça e paz e sacrificou a vida por Suas ovelhas (Jo 10.15). 
 

Leia II Tessalonicenses 1.1-12 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

POR QUE É IMPORTANTE PENSAR SOBRE O FIM DOS TEMPOS? 

     Quando Cristo voltar, Ele irá destruir os inimigos da boa-nova e resgatar 
os cristãos perseguidos (2 Ts 1.7-10). Esse evento exige uma resposta hoje. 
Aqueles que vivem de acordo com a boa-nova podem ter a certeza de que 
serão resgatados, e aqueles que a ignoram irão experimentar a destruição 
eterna.  
    Paulo, cuidadosamente, explana os eventos que antecederam o Dia do 
Senhor, tais como a apostasia e o surgimento do homem da iniquidade. 
Contudo, ele não chama a atenção dos tessalonicenses quanto a isso; ele 
lembra-os desses eventos a fim de refutar o falso ensino que circulava 
entre eles. Paulo, então, assegura aos cristãos de Tessalônica que o Senhor 
iria condenar o mal, e que aqueles que cressem na mentira pereceriam (2 
Ts 2.8-12).  
    O convite e a chamada de Deus devem ser a esperança e o consolo dos 
cristãos (2 Ts 2.13.14). Eles podem manter-se firmes no presente ao saber 
como será o futuro (2Ts 2.14,15). A consumação final de todas as coisas, o 



"Dia do retorno do Senhor", virá quando menos se esperar, "como o ladrão 
de noite" (1 Ts 5.2). Somente o Pai sabe quando esse dia virá (At 1.6,7). O 
presente não deve ser um tempo de especulação, mas de esperança e de 
sólida confiança. Definir datas e horários não é a forma como os cristãos 
devem abordar o fim dos tempos. As Escrituras ensinam sobre o fim para 
dar esperança em meio a problemas e perspectiva de vida e conduta para 
o presente. 
 

ESTUDO DE HOJE: II TESSALONICENSES 1.4-7 

 
     Na primeira carta de Paulo aos tessalonicenses, ele disse que a volta de 
Cristo traria resgate da perseguição dos cristãos e julgamento sobre os 
perseguidores Mas isso fez com que as pessoas esperassem que retorno de 
Jesus fosse logo para que os resgatasse. Paulo, então, teve de apontar que 
enquanto aguardam pelo Reino de Deus, os cristãos devem criar 
resistência e fidelidade nas dificuldades que sofrem. Resistência e 
fidelidade são as chaves para sobreviver à perseguição e as provações.  
     Quando enfrentamos problemas esmagadores, podemos ter fé de que 
Deus está usando nossas provações para nosso bem e para a Sua glória. É 
possível descansar sabendo que nossos sofrimentos estão fortalecendo-
nos, tornando-nos aptos ao Reino de Cristo. Podemos também descansar 
confiando que um dia todos ficarão diante de Deus. Nesse dia, os erros 
serão acertados, o julgamento será feito, e o mal será eliminado. Deus trará 
justiça a toda vida.  
    A justiça de Deus é um motivo para suportarmos, pacientemente, nosso 
sofrimento - sabemos que Ele não nos esqueceu. No tempo certo do 
Senhor. Ele aliviará nosso sofrimento e punirá aqueles que nos perseguem. 
Confiar em Deus é o primeiro passo para uma maior resistência e 
fidelidade. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Ore para que Deus faça Sua reputação conhecida como o único Deus 

verdadeiro em toda a Terra. 

Leia Salmos 83.1-18 

Leia Provérbios 25.11-14 

 

 

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. 


