
DIA 300 

Leia Jeremias 51.1-53 

 

ESTUDO DE HOJE: JEREMIAS 51.15-19 
 

            Esse hino de adoração afirma a singularidade e majestade do 
Senhor; ele contrasta a realidade do verdadeiro Deus com o vazio dos 
ídolos. Como Criador e preservador de todas as coisas, o Senhor fez tudo 
que existe e sustenta toda a ordem natural. 
     É tolice, portanto, confiar em outros "deuses" porque nada e ninguém 
podem ser comparados ao Senhor. No máximo, eles são criações; e no 
mínimo, são produtos da imaginação humana. É fácil pensar que as 
coisas que vemos e tocamos podem trazer-nos mais segurança do que 
Deus. Mas, criações irão enferrujar, apodrecer, perecer ou desgastar-se. 
Deus é eterno. Por que colocar confiança em algo que quebra?  
     Confie somente em Deus. Esse é o caminho da sabedoria. 
 

Leia Tito 2.1-15 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO ERA A QUESTÃO DE LIDERANÇA NA IGREJA PRIMITIVA?  

     A espontaneidade e os dons espirituais caracterizavam os cultos da 
primeira igreja. Os apóstolos exerciam a supervisão geral das comunidades 
cristãs juntamente com os líderes de Jerusalém (At 8.14). Os títulos e 
funções dos líderes cristãos nas comunidades fora de Jerusalém pareciam 
já existir, mas os líderes locais dependiam dos apóstolos, quando possível. 
Os mestres e os profetas também desempenhavam importantes papéis na 
condução da igreja (ver At 11.27-30). As igrejas eram, muitas vezes, fundadas 
antes de seus líderes serem nomeados (At 14.23; Tt 1.5). Tais nomeações, 
geralmente, tinham relação com os dons espirituais e (em algumas 
situações) com a idade. 
     Sempre houve líderes comunitários, formalmente ou não. Nas cartas a 
Timóteo e a Tito, no entanto, há uma forte ênfase nos presbíteros, nos 
bispos e nos diáconos, mas isso pode não ter sido geral. Os líderes de Éfeso 
e de Creta podem ter servido como mestres, pois os falsos mestres 
definitivamente tinham de ser combatidos. No entanto, cada uma dessas 
cartas preocupava-se mais com a fiel transmissão da boa-nova do que com 
o estabelecimento de uma forma de governo. 
     O apóstolo Paulo exerceu influência e controle sobre todo o seu campo 
missionário, mas não há provas de que ele pretendia formar uma estrutura 
de governo. Aparentemente, os bispos deveriam continuar o ensino e a 



disciplina que Paulo e seus subordinados tinham. Como líderes da igreja 
local, eles exerceram autoridade real e distinta (Tt 2.15). 
 

ESTUDO DE HOJE: TITO 2.1,7,8 

 
     A "sã doutrina" do conteúdo da fé cristã era especialmente urgente 
devido aos falsos mestres, que causaram confusão em "casas inteiras" (Tt 
1.11). Paulo, portanto, aconselhou Tito a ser superior às críticas, tanto na 
forma de ensinar como na de viver. Tito precisava ser um bom exemplo 
para todos à sua volta para que vissem suas boas ações e imitassem-no.  
     Os cristãos devem basear-se nas verdades da Bíblia para não caírem na 
poderosa oratória de falsos mestres, a possível devastação de trágicas 
circunstâncias ou o domínio das emoções. Os responsáveis por pregar e 
ensinar devem comunicar a sã doutrina, e, ao mesmo tempo, ter um estilo 
de vida que a suporte. 
     Se você quer ensinar alguém como viver, assegure-se de viver dessa 
forma também. Então, ganhará o direito de ser ouvido, e sua vida reforçará 
o que você ensina. Integridade é especialmente importante no ensino ou 
no confronto de questões espirituais ou morais. Se formos precipitados, 
insensatos e confusos, provavelmente começaremos discussões em vez de 
convencer pessoas da verdade. Aprenda a Bíblia, aplique os Seus princípios 
no serviço ao próximo e viva conforme o que aprender. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Observe as maneiras como o Senhor governa o mundo com justiça e 

bondade e agradeça a Ele por Seu poder e bondade. 

Leia Salmos 99.1-9 

Leia Provérbios 26.17 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


