
DIA 296 

Leia Jeremias 42.1 até 44.23 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 42.1-6; 43.1-7 

 
       Joanã e seu pequeno grupo foram a Jeremias para que Deus aprovasse 
o seu plano, não para serem orientados por Ele. Jeremias deu-lhes as 
instruções de Deus - ficar em Judá – mas eles queriam ir ao Egito e 
recusaram-se a escutar, mesmo tendo prometido por um juramento que 
ouviriam. 
    Podemos também cometer com frequência o mesmo erro - procurar 
aprovação de Deus para os planos que dizemos em vez de perguntar para 
Ele quais devem ser nossos planos. Não é bom fazer planos separados da 
orientação do Senhor e não é bom orar sem estar disposto a aceitar a 
resposta dele. A melhor abordagem, nessa situação, é pedir a orientação do 
Pai e ficar disposto a confiar nele fazendo tudo o que ordenar. 
     Perceba que Deus sabe tudo sobre a sua vida, suas circunstâncias, e seu 
futuro, e sabe a melhor maneira para você agir. Confie nele e procure a Sua 
orientação e direção. 
 

Leia II Timóteo 2.1-21 

 

ESTUDO DE HOJE: II TIMÓTEO 2.1-21 

 
      Paulo incentivou Timóteo a não discutir detalhes sem importância, mas 
apegar-se fortemente aos ensinamentos essenciais da fé cristã e ensinar 
essas verdades para pessoas de confiança, que as passarão para outras 
pessoas. Falsos mestres estavam espalhando conflito e divisão com 
contendas sem sentido. Ao mesmo tempo, aspectos essenciais da fé 
estavam sendo destruídos, como a ressurreição física do corpo. Timóteo 
precisava ensinar a Palavra de Deus fielmente, em vez de perder-se em 
controvérsias, mas focar-se na doutrina.  
     Quando nos encontramos em um desentendimento, é importante 
determinar se o assunto é central ou periférico. Em áreas importantes do 
ensinamento cristão, devemos cuidadosamente resolver nossos 
desentendimentos. Mas, reclamar de detalhes pequenos apenas provoca 
conflito e divisão.  
     Um estudo consistente e diligente da Palavra de Deus é vital. Deixar a 
Bíblia estabelecer o que mais importante irá ajudar-nos a evitar a divisão 
 



por pequenos detalhes. Também nos ajudará a encontrar pontos em 
comum em assuntos maiores. E o mais importante, ouvir Deus irá ajudar-
nos a cultivar amor por irmãos de fé, mesmo em meio a desentendimentos. 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Agradeça ao Senhor pelo que Ele já fez por você e louve-o por estabelecer 

Seu Reino. 

Leia Salmos 92.1 até 93.5 

Leia Provérbios 26.3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


