
DIA 294 

Leia Jeremias 37.1 até 38.28 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 38.1-14 

 
       Os líderes de Judá perseguiram Jeremias repetidamente por ele 
proclamar fielmente as mensagens de Deus. Por 40 anos de fiel ministério, 
ele não recebeu aclamações, amor ou apoio popular. Ele foi agredido, 
preso, ameaçado e até forçado a deixar sua terra natal. Apenas os 
babilônios pagãos mostraram-lhe algum respeito (veja Jr 39.11,12). De fato, 
Jeremias não recebeu recompensa alguma na vida por seu serviço fiel.     
    Deus não garante que Seus servos escaparão da perseguição, mesmo 
quando são fiéis. Mas, o Senhor promete que estará com eles, dará força 
para suportar (2 Co 1.3-7) e irá recompensá-los com a vida eterna.  
     Quando você serve a Deus, reconheça que o seu serviço é para Ele e não 
para aprovação humana. O Senhor recompensa nossa fidelidade, mas nem 
sempre durante a vida. É um lembrete de que a vida não acaba quando 
morremos - isso é uma grande esperança. Como Jeremias, devemos servir 
ao Pai fielmente enquanto vivermos. Nossa esperança não é apenas para 
esta vida, para que possamos suportar quaisquer circunstâncias. 
 

Leia I Timóteo 6.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: I TIMÓTEO 6.9,10,17-19 

 
      A maior parte das pessoas acredita que dinheiro traz felicidade apesar 
das abundantes evidências que mostram o contrário. Pessoas ricas 
buscando riquezas maiores ficam presas a um eterno ciclo que termina 
somente em ruína e destruição. 
     Como você pode evitar o amor ao dinheiro? Paulo dá-nos algumas 
diretrizes: perceba que um dia as riquezas irão embora; esteja satisfeito 
com o que tem; tome cuidado com o que fará para conseguir mais; ame as 
pessoas mais do que suas posses; use dinheiro na obra de Deus, 
compartilhe livremente com o próximo aquilo que possui. 
     Há diferenças entre aquilo de que precisamos e o que queremos. Como 
Paulo, podemos escolher satisfazer-nos sem ter tudo o que queremos. 
Devemos honrar Deus e centrar nossos desejos nele, e devemos estar 
contentes com o que o Senhor está realizando em nossa vida (Mt 6.33; Fp 
4.11-13). Não importa o quanto se tem, sua vida deve demonstrar que Deus 
controla os recursos e que você está administrando-os para Ele.  



     Que boas obras você conhece que poderia apoiar mais generosamente? 
Há outras pessoas que conheça que seriam beneficiadas com você 
abençoando-as? 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Pense em situações em que pareceu que Deus quebrou Suas promessas e 

exponha isso a Ele. Peça-lhe que revele sua fidelidade a você. 

Leia Salmos 89.38-52 

Leia Provérbios 25.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


