
DIA 290 

Leia Jeremias 30.1 até 31.26 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 31.3 
 

          Deus alcança o Seu povo com bondade e motivado por um amor 
profundo e eterno. Ele está ansioso para fazer o melhor pelos Seus se 
assim permitirem. Até a disciplina de Deus é um esforço para ajudá-los a 
evitar as consequências do pecado, deixando de pecar. Após muitas 
palavras de aviso sobre o pecado, esse lembrete do magnificente amor de 
Deus é uma pausa para pegar um ar. 
     Geralmente, é fácil focar nas palavras duras que o Altíssimo tem para 
pessoas que amam o pecado, então começamos a desgostar do Senhor 
em geral. Analise cuidadosamente e veja que Ele está amorosamente nos 
atraindo para si. 
 

Leia I Timóteo 2.1-15 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO DEVEMOS ENTENDER O ENSINO DE PAULO SOBRE O PAPEL DA MULHER NA 

IGREJA?  

     As palavras de Paulo sobre o papel das mulheres na igreja tinham o 
objetivo de corrigir o que estava acontecendo em Éfeso, mas essa 
passagem gera muita discussão. Existem muitos argumentos acerca de 
como isso aplica-se, incluindo interpretações universais, polêmicas e 
culturais. Esses três argumentos são descritos aqui.  
     A interpretação universal é a de que as declarações de Paulo aplicam-se 
em todos os tempos, para todos os cristãos, em todos os lugares. Essa 
perspectiva olha para os papéis do homem e da mulher como foram 
definidos na criação. Ela afirma que Gálatas 3.28, "não há macho nem 
fêmea", não nega as distinções de gênero e de papéis da criação. Os papéis 
de gênero ainda devem ser mantidos como descritos em I Timóteo 2.11-15, 
enquanto essa criação existir. Assim, as mulheres cristãs de todos os 
tempos e lugares devem reconhecer seu papel nessa ordem criada de 
Deus. Elas não devem ensinar aos homens ou exercer qualquer autoridade 
sobre os homens na igreja. 
     A interpretação polêmica afirma que Paulo estava simplesmente 
corrigindo ideias errôneas que as mulheres haviam ensinado. Esse 
argumento sugere que esse ensinamento estava incomodando relações 
familiares (ver I Tm 2.15; 4,3; Tt 1.11).É possível que as mulheres de Éfeso, 
apanhadas em heresia, estivessem abusando de Gênesis 1.1-3.24 em sua 



instrução. Elas poderiam estar pregando uma dominação feminina na 
ressurreição final e acentuando a culpa de Adão pela queda da 
humanidade. Ou seja, nesse caso, a preocupação de Paulo é apenas calar 
os falsos mestres em Éfeso, incluindo as mulheres entre eles.  
     A interpretação cultural afirma que Paulo estava dirigindo-se a um 
contexto social específico. O argumento do apóstolo é baseado em uma 
sociedade fortemente patriarcal, tanto na preocupação com o decoro 
(mulheres em seu lugar, mostrando a honra devida aos homens) como em 
relação a Gênesis 2.7,22. Além disso, a maioria das mulheres daquela 
sociedade não tinha formação o suficiente para ensinar. Aquela sociedade 
normalmente educava as mulheres mal. Devido aquela cultura de 
estrutura patriarcal, as mulheres dificilmente seriam qualificadas para 
ensinar ou liderar. Ao mesmo tempo, Paulo (ver I Co 11.5; GI 3.28) e a Igreja 
primitiva (veja At 18.26; Rm 16.1-7) costumavam incentivar as mulheres a 
engajar-se totalmente em um ministério, o que torna improvável que o 
apóstolo estava emitindo uma limitação universal aqui. As culturas que não 
operam de acordo com as normas patriarcais deveriam aplicar o princípio 
de Paulo de maneiras bem especificas. Uma cultura igualitária, como na 
sociedade ocidental contemporânea, deveria ver homens e mulheres como 
iguais na igreja. 
 

ESTUDO DE HOJE: I TIMÓTEO 2.1-8 

 
     Paulo incentiva-nos a orar por todos os homens pois ele acreditava que o 
convite de Deus para a salvação estende-se igualmente a todas as pessoas. 
A palavra "todos" contém a essência do evangelho. As boas-novas têm um 
escopo universal. Não são direcionadas apenas para pessoas de uma raça, 
um sexo ou um contexto nacional. Deus ama todo o mundo e enviou o Seu 
Filho para salvar os pecadores. Ninguém está fora da Sua misericórdia ou 
além do alcance de Sua oferta de salvação. 
     Quando orar, ore por todos que você conhece, crentes e descrentes. Ore 
para que Deus tenha misericórdia de indivíduos e famílias que ainda não 
acreditam ou confiam nele. Ore pelos cristãos para que cresçam em fé e 
em exemplo. Ore por líderes do governo para que liderem de uma forma 
que honre ao Senhor. Ore, acima de tudo, para que o nome de Cristo seja 
honrado e estimado por todos. Nossas mais sinceras orações podem ter 
poderosos resultados (Tg 5.16). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Pense na cidade eternal onde as pessoas se ajuntarão para adorar o Senhor 

para sempre. Agradeça-o por convidá-lo a fazer parte dessa comunhão. 

Leia Salmos 87.1-7 



Leia Provérbios 25.18,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


