
DIA 288 

Leia Jeremias 26.1 até 27.22 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 26.1-6 
 

          Quando Jeremias disse que o templo seria destruído, os sacerdotes e 
falsos profetas estavam furiosos. Eles iraram-se com a ideia de que a sua 
estrutura de poder seria desmantelada.  
     Deus, no entanto, ordenou que Jeremias dissesse "todas as palavras". O 
profeta pode ter previsto que público se voltaria contra ele, que sua 
mensagem soaria muito dura ou que soaria como um traidor. Mas, pelo 
comando do Senhor, ele não deveria omitir partes da mensagem de Deus 
para agradar a si mesmo, à sua audiência ou circunstâncias em que se 
encontrava. Seu dever era primeiramente com o Altíssimo. 
     Como Jeremias, devemos lidar fielmente com a mensagem de Deus e 
nunca ignorar ou excluir partes importantes. Da mesma forma, é preciso 
atentar a todas as partes das Escrituras, deixando que cada uma informe 
nosso entendimento da mensagem de Deus. 
     O fato de que Deus escolheu revelar-se para nós na história e alcançar-
nos por meio de Sua palavra é uma bênção imensurável. Devemos 
responder adequadamente tratando toda a revelação do Senhor com 
reverência e atenção. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO JEREMIAS SUPORTOU TANTAS DIFICULDADES DURANTE SEU MINISTÉRIO? 

     Quando Deus chamou Jeremias para ser Seu mensageiro, Ele prometeu 
protegê-lo. Um aspecto dessa proteção era espiritual, pois o Senhor deu ao 
profeta a força interior de uma cidade fortificada (Jr 1.18). Mas, a proteção 
do Altíssimo parecia também estender-se fisicamente: "E pelejarão contra 
ti, mas não prevalecerão contra ti" (Jr 1.19).  
     Quando Jeoaquim chegou ao poder, Jeremias de repente encontrou sua 
vida em perigo, mas o Senhor assegurou-o da proteção divina (Jr 11.18-23). 
Essa promessa parecia ser contraditória quando Pasur encarcerou, açoitou 
e acorrentou o profeta (Jr 20.1,2). Jeremias, então, repreendeu o Senhor por 
supostamente “enganá-lo", mas, logo, recuperou a confiança em Deus (Jr 
20.7-13).  
     Além disso, no início do reinado de Jeoaquim, Jeremias foi preso e 
julgado (Jr 26.1-24). O Senhor cumpriu Sua promessa de fortalecer o profeta 
interiormente, o que permitiu que este mantivesse a calma. A proteção 
externa provinha de alguns líderes da comunidade que haviam servido 
durante o reinado de Josias (Jr 26.24). Jeremias, então, passou a esconder-



se quando os oficiais de Jeoaquim procuravam matá-lo (Jr 36.19,20,26). O 
Senhor, nesse caso, providenciou para ele amigos que se recusaram a 
revelar o esconderijo de Jeremias - até mesmo depois da morte de 
Jeoaquim.  
     Zedequias, o novo rei, foi mais gentil com Jeremias, mas a vida do 
profeta correu perigo, várias vezes, durante o cerco de Jerusalém. Certa 
ocasião, os oficiais do rei lançaram-no em uma cisterna de lama. Deus 
protegeu Jeremias, usando um estrangeiro para resgatá-lo. 
Posteriormente, Zedequias colocou o profeta em prisão preventiva (Jr 38.1-
28). 
     Jeremias sobreviveu à queda de Jerusalém, embora quase ter sido 
levado cativo para Babilônia (Jr 39.14). Deus também protegeu-o de Joana e 
de seus companheiros, que levaram Jeremias e Baruque para o Egito 
contra a vontade deles (Jr 43.1-7)  
    A proteção do Senhor a Jeremias incluiu confiança, amigos que o 
defenderam e as circunstâncias que Deus orquestrou. Jeremias enfrentou 
muito perigo durante seu ministério e questionou as promessas do 
Altíssimo em alguns momentos, mas o profeta esperou pacientemente, e 
viu Deus provar-se fiel às Suas promessas. 
 

Leia II Tessalonicenses 3.1-18 
 

ESTUDO DE HOJE: II TESSALONICENSES 3.6-15 

 
     Alguns da igreja dos tessalonicenses estavam ensinando que, pelo fato 
de Cristo poder retornar a qualquer dia, as pessoas deveriam abandonar as 
responsabilidades, demitir-se do emprego, não planejar para o futuro e 
apenas esperar pelo Senhor. Elas tornaram-se um fardo para a igreja, que 
as estava sustentando. Elas pediram um tempo que poderiam utilizar para 
ajudar o próximo, e começaram a intrometer-se nos assuntos de outras 
pessoas. Esses membros da igreja podiam estar pensando que eram mais 
espirituais esperando pelo retorno de Cristo, mas Paulo diz para serem 
responsáveis e voltarem ao trabalho. 
     Para estarmos prontos para ver Cristo, devemos ser mais semelhantes a 
Ele de todas as formas possíveis - isso significa obedecê-lo em todas as 
áreas da vida. Por sabermos que Jesus está vindo, devemos viver de forma 
que a nossa fé e nossa prática diária agrade-o quando Ele chegar. Como 
você está submetendo-se ao trabalho do Espírito de Deus em sua vida? 
Como está permitindo que Ele molde-o nas atividades diárias? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 



Peça a Deus que Ele derrame Suas bênçãos, Seu amor e Sua verdade sobre 
sua comunidade e sua nação. 

Leia Salmos 85.1-13 

Leia Provérbios 25.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


