
DIA 295 

Leia Jeremias 39.1 até 41.18 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 40.13 até 41.3 
 

            Gedalias, governador eleito por Judá, tolamente ignorou os avisos 
de assassinato. Ismael, da linhagem de Davi, poderia ter ficado irritado por 
ter sido ultrapassado na liderança e disposto a fazer tudo para obter 
poder. Gedalias julgou o caráter de Ismael de forma completamente 
errada e confiou que ele tinha boas intenções. A ingenuidade de Gedalias, 
a falta de discernimento e a impaciência diante de um bom conselho 
custaram a sua vida. 
     Você pode não estar em uma situação tão caótica como a de Gedalias, 
mas ainda é importante ser sábio em todas as circunstâncias. Não confie 
no próprio julgamento, dê ouvidos a bons conselhos e peça a Deus a Sua 
orientação e proteção. 
     Há uma situação sendo enfrentada por você agora que seria 
beneficiada por um conselho? A sabedoria de quem você poderia 
procurar para ter uma maior perspectiva e aconselhamento? Seja aberto 
e esteja em constante oração a respeito do que lhe disserem. Peça a Deus 
que lhe mostre o caminho certo. 
 

Leia II Timóteo 1.1-18  
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO DEVE SER A LIDERANÇA CRISTÃ?  

     Para Paulo, a essência de uma boa liderança deveria espelhar-se na de 
Jesus. A cruz de Cristo foi fundamental para a vida de Paulo. Quando ele 
declarou, "para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a 
comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte", ele 
estava falando de algo que vai além do emocional ou mesmo do lidar com 
o pecado (Fp 3.10). O apóstolo estava referindo-se a sofrer, violentamente e 
corporal, como Cristo sofreu.  
    Paulo suportou sofrimento por aqueles a quem ele proclamou a boa-
nova, sempre colocando a salvação deles antes de seu próprio bem-estar 
físico (2 Co 4.12). A vida de Paulo foi a proclamação do Cristo crucificado, da 
sabedoria de Deus em contraste com a loucura humana e do poder do 
Senhor aperfeiçoado por meio da fraqueza do apóstolo (1 Co 1.18-31; 2 Co 
12.9).  



      Quando Paulo chamou Timóteo para assumir o manto da liderança, ele 
também estava convocando Timóteo para sofrer com ele, e assim 
desprezar a vergonha da cruz (2 Tm 1.8,12,16; 4.1-5).  
    O manto da liderança cristã é a roupa de um servo que sofre por aqueles 
que ele lidera (Mc 10.35-45). Se a liderança não orbitar fielmente em torno 
do altruísmo de Cristo, ela deixa de ser liderança em Jesus e para de 
comunicar a boa-nova. A liderança, no entanto, que segue o exemplo da de 
Cristo será recompensada em Sua vinda, quando aqueles que morreram 
com Ele habitarão com o Senhor, e aqueles que enfrentaram dificuldades 
com Ele reinarão com Deus (2 Tm 2.11,12). 
 

ESTUDO DE HOJE: I TIMÓTEO 1.5-8 

 
     Timóteo estava enfrentando uma grande oposição à sua mensagem e 
também a si mesmo como líder. Sua pouca idade, sua conexão a Paulo e 
sua liderança estavam sob fogo. Paulo incentivou-o a ser corajoso e 
animou-o, lembrando-o de quem ele era. Não só era filho de uma mãe e 
avó íntegras, mas era servo de Deus e havia recebido dons especiais do 
Espírito para permitir que servisse à igreja. Se Timóteo avançasse 
ousadamente em fé e proclamasse as boas-novas novamente, o Espírito 
Santo iria com ele e daria a ele poder. 
    Quando permitimos que as pessoas intimidem-nos, diminuímos nosso 
testemunho de Deus. O Espírito Santo dá dons para fortalecer os cristãos a 
servir edificar o Corpo de Cristo. O Espírito pode ajudar-nos a superar nosso 
medo para que continuemos a realizar a obra do Senhor. Como Paulo e 
Timóteo, podemos confiar no Espírito Santo para obter coragem. Não se 
envergonhe de testificar sua fé pessoal em Jesus Cristo. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Lembre-se do quão breve a vida é. Peça a Deus que Ele faça valer seus 

esforços e mostre-lhe Sua aprovação. 

Leia Salmos 90.1 até 91.16 

Leia Provérbios 26.1,2 

 

 

 

 

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. 


