
DIA 287 

Leia Jeremias 23.21 até 25.38 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 24.1-10 

 
       Os figos maduros e novos representavam os exilados que foram à 
Babilônia, não por serem muito bons, mas porque o coração deles estava 
atento a Deus Ele preservaria e traria esses exilados de volta à sua terra. Os 
figos ruins e estragados representavam os que permaneciam em Judá ou 
fugiram para o Egito. Eles foram amaldiçoados por não ouvirem o Senhor. 
     Deus usaria o cativeiro da Babilônia para refinar Seu povo e fazer uma 
maravilhosa obra em seu coração, ajudando-o a reconhecer o Senhor como 
o seu Deus. Então, os exilados tinham um futuro melhor do que os que 
ficaram na Terra Prometida. 
     Podemos presumir que somos abençoados quando a vida vai bem e, 
amaldiçoados, quando não vai. Mas, os problemas podem ser uma bênção, 
principalmente quando nos tornam mais fortes; e a prosperidade pode ser 
uma maldição, principalmente quando nos tenta a afastar-nos de Deus. Se 
você enfrenta problemas, peça ao Senhor para ajudá-lo a fortalecer-se em 
seu amor por Ele e em fé. Se está enfrentando problemas, clame a Deus 
para ajudá-lo a ser fiel a Ele e a usar sua prosperidade para Seus propósitos. 
 

Leia II Tessalonicenses 2.1-8 

 

ESTUDO DE HOJE: II TESSALONICENCES 2.1-17 

 
      Ao longo da história, existiram indivíduos que exaltavam o mal e eram 
hostis a tudo que Cristo representa. Essas pessoas viveram em todas as 
gerações e continuam trabalhando pelo mal. Então, pouco antes da 
segunda vinda de Jesus, um homem completamente maligno irá surgir. 
Paulo não menciona o iníquo para que tentássemos identificá-lo. Em vez 
disso, o apóstolo quer que estejamos prontos para qualquer coisa que 
ameace nossa fé. 
     A ênfase de Paulo é a necessidade que cada pessoa tem de estar pronta 
para a volta de Cristo, vivendo retamente dia a dia. Se estivermos prontos, e 
nossa fé estiver centrada em Jesus, não precisamos temer o que vem 
adiante. Sabemos que Deus já derrotou esse iniquo, não importa o quão 
poderoso ele se tornará ou quão terrível nossa situação será. Deus está no 
controle e será sempre vitorioso. Nossa tarefa é preparar-nos para a volta 
de Cristo e espalhar as boas-novas para que ainda mais pessoas estejam 
prontas. 



 

ORANDO OS SALMOS 

 
Agradeça a Deus por Ele ter estabelecido morada em seu coração 

mediante a fé em Jesus. Agradeça-lhe por Ele ter recebido você em Sua 
presença. 

Leia Salmos 84.1-12 

Leia Provérbios 25.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


