
DIA 297 

Leia Jeremias 44.24 até 47.7 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 45.1-5 
 

            Baruque serviu Jeremias por muito tempo, escrevendo o seu livro 
de lutas e julgamentos e agora estava incomodado. O rei Jeoaquim 
ameaçou matar Jeremias e Baruque, o que forçou o profeta e seu escriba 
a esconderem-se. Baruque estava fisicamente exausto e sentiu pena de si 
mesmo. 
     Deus disse a Baruque para evitar a tentação de lutar pela própria 
grandeza. Baruque podia depender da provisão divina, sem importar o 
problema que surgisse no caminho. O Senhor cumpriu a Sua promessa. 
     É fácil perder a alegria de servir Deus quando nossos problemas 
dominam-nos e perdemos de vista o cuidado do Senhor por nós. Quanto 
mais deixamos de olhar os nossos sacrifícios de acordo com os propósitos 
do Altíssimo, mais frustrados ficamos. Quando servir a Deus, passe um 
tempo habitando nas bênçãos que Ele deu-lhe. Assim, seu serviço se 
tornará mais motivado pela gratidão. Pare um tempo agora para refletir 
sobre onde Deus colocou-o e os caminhos em que o fortaleceu a cada 
estação da vida. 
 

Leia II Timóteo 2.22 até 3.17  
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE SERIA A ESPERANÇA DIVINA PARA AS NAÇÕES DO MUNDO?  

     Tanto o Antigo como o Novo Testamento afirmam que o Senhor é o 
único Deus verdadeiro e que Ele é supremo sobre todas as nações e sobre 
todos os povos da história. As Escrituras declaram que essa supremacia é 
verdadeira, mesmo quando os governantes das nações não creem ou 
reconhecem esse Deus único e verdadeiro. Os reis e os imperadores podem 
acreditar que controlam aquilo que acontece em seu domínio, mas eles 
estão errados. O Senhor Deus está sempre no controle. 
     Os profetas do Antigo Testamento, incluindo Jeremias, declararam que o 
Senhor Deus de Israel decide quem se torna rei ou imperador de cada 
nação. Esses governantes foram considerados responsáveis, diante de 
Deus, pela moralidade de suas políticas e pelo modo como elas foram 
realizadas. O Senhor lida com as nações objetivando sempre levá-las a 
voltarem-se para Ele.  
      O Altíssimo quer que todos os povos obedeçam a Ele e às Suas leis; se 
não reconhecerem a realidade do Deus único e verdadeiro, sofrerão severa 



condenação. Todavia, o Pai aliviou o castigo contra certas nações, 
prometendo que um remanescente permaneceria para continuar sua 
história. O Senhor deseja a conversão, a devoção e o compromisso de todas 
as nações da Terra para com Ele. Deus sempre quis que todas as pessoas 
vivessem em retidão e experimentassem a alegria que é verdadeiramente 
adorá-lo. 
 

ESTUDO DE HOJE: I TIMÓTEO 3.14-17 

 
     Timóteo foi cercado de falsos mestres e pelas inevitáveis pressões de um 
ministério em crescimento. Ele podia facilmente ter abandonado sua fé ou 
alterado sua doutrina. Novamente, Paulo aconselhou Timóteo a lembrar-se 
do passado e a manter os ensinamentos das Escrituras.  
     A Bíblia inteira é a Palavra de Deus inspirada. Por intermédio do Espírito 
Santo, Deus revelou Sua Pessoa e Seu plano para certos cristãos, que 
escreveram essa mensagem para o Seu povo (2 Pe 1.20,21). Pelo fato de a 
Bíblia ser inspirada e ser de confiança, devemos lê-la e aplicá-la em nossa 
vida. A Bíblia é o nosso padrão para examinar todas as outras coisas que 
alegam serem verdades. Essa é a nossa forma de identificar falsos 
ensinamentos e nossa fonte de orientação quanto à forma de viver, e a 
nossa única fonte de conhecimento sobre como podemos ser salvos.  
     Como Timóteo, estamos cercados de ideias falsas e imagens declarando 
representar a verdade. Mas, não devemos permitir que a nossa sociedade 
distorça ou deixe em segundo plano a eterna verdade de Deus. O Senhor 
quer mostrar-lhe o que é verdade e equipá-lo para viver para Ele. Leia a Sua 
Palavra regularmente para inundar o coração com a verdade de Deus e 
encontrar orientação na vida com Ele. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Peça a Deus para trazer a Sua justiça ao mundo e para ensiná-lo com a Sua 

instrução. 

Leia Salmos 94.1-23 

Leia Provérbios 26.6-8 

 

 

 

 

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. 


