
DIA 293 

Leia Jeremias 35.1 até 36.32 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 35.1-19 
 

            A obediência dos recabitas a seu ancestral fazia um grande 
contraste com a rebelião dos israelitas contra o Senhor seu Deus. Por 200 
anos, os descendentes de Jonadabe obedeceram ao voto de seu ancestral 
de abster-se do vinho. Essas pessoas eram firmes em seu 
comprometimento, enquanto o restante da nação rompia o concerto 
com o Senhor. Deus queria que a outra parte do povo mantivesse-se tão 
comprometida com o concerto com Ele como os recabitas eram quanto 
ao seu voto. O povo de Israel deveria ser muito mais disposto a ouvir o 
Altíssimo e o Senhor é muito maior que Jonadabe.  
    Geralmente, estamos dispostos a seguir as regras que nossa família 
colocou para nós, na escola ou no trabalho. No entanto, quanto mais 
deveríamos obedecer a Deus, que é eterno. Cada um de nós que tem 
uma Bíblia é capaz de saber qual é a vontade do Altíssimo em todo tipo 
de situação. Devemos ser fiéis às instruções que recebemos, como os 
recabitas: mas, é preciso sermos mais fiéis às instruções que Deus deu em 
Sua Palavra. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

QUANDO O ANTIGO TESTAMENTO COMEÇOU A SER ESCRITO?  

     O exemplo mais antigo do registro da Palavra de Deus aparece em 
Êxodo, em que Moisés foi ordenado a escrever as palavras da aliança (Êx 
24.4; veja também Êx 17.14). É expressamente declarado que Moisés 
escreveu todo o livro de Deuteronômio (Dt 31.9,24). A existência do Livro da 
Lei, provavelmente, estimulou uma tradição de registrar certos elementos 
que Deus estava revelando (Js 24.26: I Sm 10.25; Is 30.8). Dizem que muitos 
dos escritos históricos de Israel foram escondidos por profetas (ver 2 Cr 
12.15; 13.22). 
    Esses documentos, especialmente aqueles escritos em rolos de couro, 
foram guardados em comunidades por um longo período, e muitas cópias 
foram feitas de cada documento. Essas cópias eram tão valiosas que foram, 
cuidadosamente, preservadas por séculos. As cópias também foram 
traduzidas para várias línguas. O livro de Jeremias e os escritos de outros 
profetas, sábios e mestres foram preservados, colecionados e passados a 
nós sob a forma de Antigo e Novo Testamentos, dando-nos um registro 
escrito das mensagens de Deus para Seu povo desde muito tempo (ver 2 
Tm 3.16, 17; 2 Pe 1.20,21). 



 
Leia I Timóteo 5.1-25 

 

ESTUDO DE HOJE: I TIMÓTEO 5.3-8 

 
     Desde o início, a igreja cuidou de suas viúvas, que, em troca, prestavam 
um grande serviço à Igreja. Por não haver pensão, previdência social ou 
seguro de vida e poucos serviços honoráveis para mulheres, as viúvas, 
geralmente, eram incapazes de sustentarem-se. Uma viúva sem filhos ou 
outros parentes para provê-la estava condenada à pobreza. 
     A Igreja sempre limitou os recursos e sempre teve de equilibrar a 
responsabilidade financeira com generosidade. Membros devem trabalhar 
arduamente para cuidar adequadamente de si mesmos e dos menos 
afortunados. Geralmente, famílias que se importam com os próprios 
membros desamparados têm fardos pesados. Elas podem precisar de 
dinheiro extra, um ouvido que as ouça, uma mão para ajudar ou uma 
palavra de incentivo. A igreja deve também ajudar aqueles que não têm 
família e auxiliar membros que lutam com necessidades emocionais e 
espirituais. Aqueles que são ajudados, geralmente, ajudam outras pessoas, 
transformando a igreja em uma comunidade de auxílio. Quando os 
membros da congregação são responsáveis e generosos, as necessidades 
de todos serão atendidas. 
     Vem alguém que precisa de ajuda à sua mente? Pense em começar, 
simplesmente, tendo uma conversa com ele. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Agradeça ao Senhor por Sua retidão, por Sua justiça, por Seu amor e por 

Sua fidelidade às suas promessas. 

Leia Salmos 89.14-37 

Leia Provérbios 25.25-27 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


