
DIA 292 

Leia Jeremias 33.1 até 34.22 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 33.1-9 

 
       Conforme a cidade de Jerusalém e o rei de Judá estavam caindo diante 
dos invasores, Deus deu a Jeremias um maior entendimento de Seu plano 
de longo prazo. As promessas somente se cumpriram após a destruição 
que foi prometida; e a esperança da nação não poderia ser encontrada 
fugindo da destruição, mas na purificação que a destruição traria. O Senhor 
restauraria Jerusalém porque fazia parte de Seu plano final. O desastre 
babilônico não mudaria os Seus propósitos para o Seu povo. Embora 
Jerusalém estivesse fadada à destruição, Deus a restauraria novamente. O 
Senhor prometeu purificar e perdoar todos os seus sinais de rebelião. Esse 
era o fundamento sobre o qual o novo e eterno concerto repousaria. 
     Deus prometeu perdão e purificação a você assim como o fez ao povo de 
Israel. Seu propósito pode exigir que passe por dificuldades, mas você pode 
confiar em que Ele usará isso para o seu bem. Sofrer fielmente levará você à 
"paz" e "verdade" em Seu Reino eterno. Confie em que Deus fará isso por 
sua vida, e não se desespere e desista ou irrite-se e afaste-se dele. Ele 
sempre cumpre o que promete. 
 

Leia I Timóteo 4.1-16 

 

ESTUDO DE HOJE: I TIMÓTEO 4.1-5 

 
      Falsos mestres eram uma ameaça à Igreja primitiva - e ainda são hoje 
em dia. Jesus e os apóstolos, repetidamente, avisaram contra eles. De 
acordo com Paulo, falsos mestres são hipócritas e mentirosos incentivam o 
povo a seguir "espíritos enganadores" e "doutrinas de demônios". Satanás 
engana as pessoas oferecendo uma imitação do verdadeiro. 
    Não devemos impressionar-nos pelo estilo ou credenciais de um mestre: 
precisamos olhar para o seu ensinamento sobre Jesus Cristo. As conclusões 
a que ele chega quanto ao Senhor mostram a fonte da sua mensagem. Não 
é suficiente que um mestre aparente saber acerca do que está dizendo, 
seja disciplinado e moral ou diga que está falando por Deus. Se suas 
palavras contradizem-se com a Bíblia, seu ensinamento é falso. 
     Como Timóteo, devemos proteger-nos contra qualquer ensinamento 
que faça com que os cristãos diluam ou rejeitem a fé. O falso ensinamento 
pode ser bem direto ou extremamente sutil. Os crentes devem reagir 
rapidamente quando perceber que um falso ensinamento está sendo 



promovido. A verdade pode suportar respostas honestas. Às vezes, o 
mestre pode não ter percebido seu erro e gostar de ser corrigido. Mas, um 
firme aviso, provavelmente, manterá vítimas em potencial protegidas dos 
desastrosos resultados da apostasia descrita por Paulo. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Lembre-se da finalidade de Deus a você e agradeça a Ele por isso.  

Leia Salmos 89.1-13 

Leia Provérbios 25.23,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


