
DIA 299 

Leia Jeremias 49.23 até 50.46 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 50.4-7,17-20,33,34 

 
       Deus tem uma mensagem de esperança para os israelitas exilados na 
Babilônia, em contraste ao julgamento e opressão que estavam 
enfrentando. O Senhor irá defendê-los e dará a eles o descanso novamente 
em Israel. Alguns dos exilados retornarão à sua terra natal e irão chorando 
de alegria e arrependimento, adorando o Senhor seu Deus em vez de 
ídolos, e o Altíssimo perdoará o remanescente de Seu povo. Israel será 
completamente restaurada no reinado do Messias, o descendente de Davi. 
Nenhum pecado, então, será encontrado em Israel porque o povo de Deus 
o buscará e será perdoado.  
    Podemos ter épocas de disciplina ou dificuldades na vida, mas 
precisamos ter esperanças de que Deus irá restaurar-nos. Acima de tudo, o 
Senhor quer que adoremos unicamente a Ele e que deixemos de venerar 
qualquer outra coisa que receba nossa devoção.  
    Peça a Deus para mostrar-lhe se há pessoas ou buscas em sua vida que 
você esteja colocando acima de Deus. Ele irá restaurar aqueles que 
abandonam o pecado e confiam nele. Busque adorá-lo e procure por Ele 
com esperanças para o futuro. 
 

Leia Tito 1.1-16 

 

ESTUDO DE HOJE: TITO 1.5-9 

 
      Paulo descreve brevemente algumas qualificações que um líder da 
igreja deve ter. A maior parte delas são qualidades de caráter, não 
conhecimento e habilidades. O estilo de vida e os relacionamentos de uma 
pessoa oferecem uma janela para o seu caráter. 
     Uma qualificação apresentada para o ancião é que seja "dado à 
hospitalidade". Líderes cristãos devem ser conhecidos por sua 
hospitalidade. Nos primeiros dias do cristianismo, evangelistas e mestres 
viajantes eram ajudados por cristãos que os alojavam e alimentavam. 
     Nós nos beneficiaríamos convidando pessoas para comer conosco - 
visitantes, membros da igreja, jovens, necessitados. Ter hospitalidade é 
muito importante hoje porque muitas pessoas lutam com a solidão; em 
uma sociedade individualista, podemos mostrar que nos importamos 
sendo hospitaleiros. Ao agirmos assim, cultivamos bons relacionamentos 
que devem caracterizar a comunidade do povo de Deus. Ele quer que 



sejamos generosos, corteses e hospitaleiros com não cristãos, pois, por 
meio de nossa amizade, alguém pode ser conquistado para Cristo. Quem 
você poderia alcançar e mostrar-lhe hospitalidade? 
 

ORANDO OS SALMOS 

 
Louve o Senhor por Sua retidão, por Sua santidade, por Sua justiça e por 

Seu poder. 

Leia Salmos 97.1 até 98.9 

Leia Provérbios 26.13-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


