
DIA 303 

Leia Lamentações 2.20 até 3.66 

 

ESTUDO DE HOJE: LAMENTAÇÕES 3.19-27 
 

            No pior momento de Jerusalém, o coração de Jeremias foi 
fortalecido por um raio de esperança: “as suas misericórdias não têm fim" 
[...] "Novas são a cada manhã; grande é a tua fidelidade". Deus prometeu a 
Israel que a punição viria após a desobediência, e assim aconteceu. Mas, o 
Senhor também prometeu restauração e bênçãos futuras, e Jeremias 
sabia que Ele cumpriria esse voto também. Deus foi fiel em trazer o 
julgamento sobre o povo de Jerusalém por seus pecados e seria fiel em 
trazer restauração àqueles que voltaram para Ele. O Senhor é fiel tanto 
em punição como em graça.  
    Talvez, você se sinta quebrado por Deus - ou até abandonado. Deixe 
que cada dia seja um lembrete de que o Senhor é fiel. A cada novo dia, Ele 
dá-lhe uma nova oportunidade para responder à Sua graça, para mudar, 
para amá-lo ainda mais e desistir dos pecados que você nutriu.  
     O amor e misericórdia de Deus, que são firmes, são maiores que 
qualquer pecado, e Ele prometeu perdão. Sujeite-se ao jugo de Sua 
disciplina e confie nele para obter o perdão e restauração que Ele 
prometeu. 
 

Leia Hebreus 1.1-14 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE O AUTOR DE HEBREUS QUER DIZER COM “HAVENDO DEUS” [...] “FALADO”?  

      A verdade fundamental de Hebreus é que Deus fala. Na verdade, o autor 
de Hebreus, assim como outros pregadores judeus da época, apresenta o 
Antigo Testamento como vindo dos lábios do Senhor, usando expressões 
como "havendo Deus" [...] "falado". Deus pode pronunciar uma palavra de 
castigo ou de promessa (Hb 4.11; 6.14). Ele pode dizer-nos algo sobre si ou 
acerca de Seu Filho ou revelar algum aspecto de Sua vontade (Hb 1.5-12; 
10,5-7). A palavra do Senhor criou o universo e ainda o governa (Hb 1.3; 11.3). 
     No passado, a palavra de Deus vinha por intermédio de anjos ou de 
profetas, mas agora vem preeminentemente na pessoa de Jesus, o Filho de 
Deus (Hb 1.1-4). Sua palavra é para ser ouvida, atendida, obedecida e crida 
como uma fonte de esperança.  
     Por meio de Sua palavra, Deus inicia um relacionamento conosco e quer 
que o ouçamos e respondamos em fé (Gn 15.6; Jo 1.12). Sua palavra é 
autoritária e intencional, e gera profunda esperança, pois podemos confiar 
que Deus cumprirá Suas promessas (Hb 6.13-20). 



 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 1.1-3 

 
     O livro de Hebreus descreve como Jesus Cristo cumpre as promessas e 
profecias do Antigo Testamento. Deus usou muitas abordagens para enviar 
Sua mensagem às pessoas do tempo do Antigo Testamento. Ele falou a 
Isaías em visões (Is 6), a Jacó em um sonho (Gn 28.10-22) e a Abraão e 
Moisés pessoalmente (Gn 18; Êx 31.18). Jesus é o cumprimento e a 
culminação da revelação do Senhor às pessoas. Quando o conhecemos, 
temos tudo de que precisamos para compreender o suficiente de Deus, 
para ser salvo do pecado e para estabelecer um relacionamento com Ele. 
     Por intermédio de Jesus Cristo, o poder salvador de Deus está conectado 
a Seu poder criativo – o poder que criou e sustenta o universo é justamente 
o poder que remove nosso pecado e torna-nos novas criaturas. Que erro é 
pensar que Deus é incapaz de perdoar-nos. Nenhum pecado é grande 
demais para o Rei do universo lidar com isso. O Senhor pode e irá perdoar-
nos quando formos até Ele por meio de Seu Filho. Busque a Jesus Cristo, 
seu Criador e Salvador, para perdoar os seus pecados, dar a você uma vida 
nova e mostrar como viver seguindo o Seu exemplo e os Seus 
ensinamentos. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Dedique sua breve vida aos caminhos eternos do Senhor. Peça-lhe Sua 

misericórdia todos os dias. 

Leia Salmos 102.1-28 

Leia Provérbios 26.21,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


