
DIA 291 

Leia Jeremias 31.27 até 32.44 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 31.29,30 
 

            O povo tentou culpar o pecado de seus pais pelos julgamentos de 
Deus. Essa é uma queixa bastante comum de muitos ao Senhor. 
Enquanto as pessoas podem estar sofrendo os efeitos do pecado de 
outros, ignoram completamente seus próprios erros. O pecado de alguém 
de fato afeta outra pessoa, mas todos ainda são responsáveis 
individualmente pelos erros de sua própria vida (Dt 24.16; Ez 18.2).  
    Embora possamos acreditar que é injusto passar por sofrimento por 
causa do pecado de outras pessoas, devemos também lembrar que 
quando Deus julgar o mundo inteiro, Ele fará com que tudo acerte-se e 
agirá justamente com todas as pessoas. Cada uma será punida somente 
pelo que fez, nem menos nem mais.  
     Porém, além da certeira justiça de Deus está a Sua generosa graça. Em 
Cristo, Deus ofereceu levar todo o julgamento que merecemos e dar-nos 
somente coisas boas. Isso não significa que não sofreremos por causa do 
pecado do mundo. Mas, que Deus irá além de compensar-nos quando 
fizer tudo novo. Essa é a esperança do Novo Concerto (Jr 31.33) 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE É A NOVA ALIANÇA QUE DEUS PROMETEU?  

     Uma passagem do livro de Jeremias (Jr 30.1-33.26) destaca-se no Antigo 
Testamento por sua visão otimista acerca do futuro de Israel. O ponto alto é 
o anúncio de que o Senhor Deus formará uma Nova Aliança com Seu povo 
(Jr 31.31-34). Ela aponta para Jesus de Nazaré, cuja morte selaria essa Nova 
Aliança 
     A relação entre Deus e Seu povo prevista na aliança do Sinai estava 
cercada por leis e sacerdotes. A Nova Aliança seria diferente da Antiga, não 
seria mais externa para os adoradores, mas agora seria escrita em seu 
coração (Jr 31.33). Isso trouxe um novo contexto a uma afirmação 
fundamental da aliança do Sinai, que diz: "eu serei o seu Deus, e eles serão 
o meu povo" Jr 31.33, ver também Êx 6.7). Em vez de ser o povo de Deus de 
forma externa, ele o seria de maneira interna. 
     A Antiga Aliança não tinha poder para capacitar as pessoas a fazerem o 
que ela exigia (Rm 8.3). A Nova Aliança seria advinda do poder do Espírito 
Santo, por meio do sacrifício de Cristo (Ez 36.24-27). Assim, seria possível 
para qualquer pessoa, em qualquer lugar (e não apenas a um grupo 
seleto).cumprir a aliança divina que foi resumida em dois grandes 



mandamentos (Mt 22.35-40): "amarás, pois, o SENHOR, teu Deus" (Dt 6.5) e 
"amarás o teu próximo como a ti mesmo" (Lv 19.18). 
     Na Nova Aliança, o papel de Deus como Criador vai além de fazer todos 
os objetos materiais. A Nova Aliança criaria novas pessoas e uma nova 
comunidade. O objetivo dela é uma profunda transformação dos 
pecadores, começando com o perdão dos pecados e culminando em uma 
santidade exemplificada por boas obras (Ef 1.4; 2.8-10). De acordo com o 
Novo Testamento, todos os crentes em Jesus Cristo irão conhecê-lo 
diretamente, por intermédio do Espírito Santo. Eles irão conhecê-lo 
pessoalmente, e experimentá-lo poderosamente, como poucos fizeram nos 
tempos do Antigo Testamento. 
     Jesus aplicou a Nova Aliança a si mesmo quando Ele instituiu a santa 
ceia (Lc 22.20). A morte de Jesus inaugurou o novo pacto, e os cristãos 
honram essa realidade cada vez que ceiam reunidos. 
 

Leia I Timóteo 3.1-16 
 

ESTUDO DE HOJE: I TIMÓTEO 3.1-13 

 
     Ser um líder da congregação é uma pesada responsabilidade, porque a 
igreja pertence a Deus e os líderes dela representam-no. É bom querer ser 
um líder espiritual, mas os padrões são altos; as características para a 
liderança devem ter mais a ver com o caráter do que com conquistas. Os 
líderes de igreja não devem ser eleitos por serem populares, nem devem 
ter permissão de passar por cima dos outros para chegarem ao topo. Em 
vez disso, é preciso que sejam escolhidos pela igreja por seu respeito pela 
verdade, no que acreditam e na forma como vivem.  
     Esses são os critérios que você tem para seus líderes? Você tem uma 
posição de liderança espiritual ou gostaria de ser um líder algum dia? 
Examine o padrão de excelência de Paulo. Aqueles que têm grandes 
responsabilidades devem atender a grandes expectativas. Todos os 
cristãos, mesmos que nunca planejem ser líderes na igreja, devem lutar 
para seguir essas diretrizes, pois elas são compatíveis com o que Deus diz 
verdadeiro e correto. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Seja honesto com Deus sobre o que sente e peça a Ele que lhe mostre Seu 

amor. 

Leia Salmos 88.1-18 

Leia Provérbios 25.20-22 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


