
DIA 289 

Leia Jeremias 28.1 até 29.32 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 29.4-14 

 
       Jeremias incentivou os cativos da Babilônia a organizarem-se para uma 
longa estadia na Babilônia. Ele incentivou-os a seguirem com a vida e a 
orar pela nação que os conquistou. Deus queria que se tornassem cidadãos 
produtivos, clamando pelo bem da nação. Dessa forma, a população deles 
cresceria. 
     Deus não esquece Seu povo, mesmo quando é cativo na Babilônia. Se [as 
pessoas] buscassem-no de todo coração, iriam encontrá-lo. Os planos do 
Senhor deram ao povo um futuro e uma esperança - pelo bem, pela 
prosperidade, e, por fim, pelo retorno à terra de Judá. 
     Essas promessas deram esperança a milhões de pessoas do povo de 
Deus em várias situações difíceis. Em épocas de tribulação, pode parecer 
que o Senhor esqueceu-se de você, mas, se buscá-lo de todo o coração, irá 
encontrá-lo. Nem uma terra estranha, sofrimento, perseguição e problemas 
físicos podem romper a sua aliança com Deus. O Altíssimo pode estar 
preparando-o, assim como fez com o povo de Judá, para um novo começo, 
com Ele no centro de tudo. Ore diligentemente e avance, fazendo tudo que 
for possível em vez de desistir por medo ou incerteza 
 

Leia I Timóteo 1.1-20 

 

ESTUDO DE HOJE: I TIMÓTEO 1.3-7 

 
      Os falsos mestres de Éfeso eram motivados por interesses próprios em 
vez dos de Cristo. Eles envolveram a igreja em numerosas questões e 
controvérsias, distraindo o povo de Deus de estudar a verdade. 
     Tenha discernimento nas discussões. Evite debates teológicos que 
causam divisões e distraiam de prioridades importantes. Esse tipo de 
discussão pode parecer inofensivo no começo, mas é capaz de desviar-nos 
da mensagem central das boas-novas - quem é Jesus e o que ele fez. 
     O que a Bíblia enfatiza? Torne esses valores as suas prioridades também 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Conte a Deus os problemas que você está enfrentando e peça que Ele 

tenha misericórdia de você. 

Leia Salmos 86.1-17 



Leia Provérbios 25.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


