
DIA 304 

Leia Lamentações 4.1 até 5.22 

 

ESTUDO DE HOJE: LAMENTAÇÕES 5.15-22 
 

            Jeremias orou por misericórdia em favor de seu povo. No final da 
oração, ele perguntou-se se Deus havia rejeitado "totalmente" o seu povo 
por causa de Sua grande ira contra os israelitas. Mas, Deus não ficaria 
irado com eles para sempre: "O SENHOR não retém a sua ira para sempre, 
porque tem prazer na benignidade" (Mq 7.18). O Senhor de fato irá 
restaurá-los, conforme prometeu. 
     A esperança somente é alcançada no Senhor. Portanto, nosso 
sofrimento deve levar-nos até Ele, não para longe dele. Em tempos de 
sofrimento, devemos buscar Deus em oração. Não deixe que o sofrimento 
coloque distância entre você e o Altíssimo, pois é quando você precisa 
dele ainda mais. Como Jeremias, busque-o em oração, expresse o seu 
sofrimento e volte os seus pensamentos a Seu infalível amor. 
 

Leia Hebreus 2.1-18 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

A PESSOA PODE REALMENTE DEIXAR DE TER FÉ? 

      Embora não seja um tema popular, a Bíblia é clara quando diz que a 
desobediência a Deus traz graves consequências (por exemplo, Gn 9,5,6; Lv 
20.10). Aqueles que se opõem à vontade e ao governo de Deus serão 
excluídos de Sua presença vivificante (Is 66.14-24).  
     Infelizmente, a oposição a Deus não se limita a pessoas fora da 
comunidade de fé. A Bíblia fala de muitas pessoas que pareciam conhecer 
o Senhor, mas que se afastaram (Nm 16; Dt 13; 2 Rs 17.5-23; Ez 8). Jesus 
também falou a respeito daqueles que se afastam e são castigados por isso, 
e os escritores do Novo Testamento seguem Sua liderança (Mt 23.13; 24.10-
13; 25.41-46; GI 1.6-9; 2 Pe 2.20,21; I Jo 2.18,19). 
     Várias passagens em Hebreus advertem que aqueles que não levam a 
sério a Palavra de Deus sofrerão o castigo do Senhor (Hb 2.1-4; 6.4-8; 10.26-
31). Teólogos entendem a natureza do afastamento (ou da apostasia) e do 
juízo descrito nas passagens de advertência de Hebreus de várias maneiras:  
     Alguns veem as advertências como sendo hipotéticas, como propósito 
apenas de chocar os ouvintes que se encontram em uma letargia espiritual. 
Ou seja, não haveria juízo iminente algum em vista. 
 



     A segunda posição sustenta que o autor estava escrevendo para o povo 
judeu que ainda não havia se convertido ao cristianismo. Logo, essas 
pessoas estavam sob o castigo de Deus, pois elas ainda não faziam parte da 
Nova Aliança.  
     Uma terceira visão disso diz que os apóstatas em questão eram os 
cristãos que, por causa de sua condição espiritual, enfrentariam o castigo 
de Deus, mas não estariam em perigo de realmente perder sua salvação.  
     Uma quarta visão sugere que os apóstatas haviam sido membros da 
comunidade cristã e haviam experimentado a plena realidade da fé cristã, 
mas que depois deram as costas a Cristo e à Igreja.  
    Uma quinta visão sustenta que, em vez de terem sido cristãos 
verdadeiros, os apóstatas mostram que, em primeiro lugar, eles nunca 
verdadeiramente conheceram Cristo.  
     Em última análise, os alertas de juízo são expressões da graça de Deus 
que buscam converter a pessoa rebelde aos caminhos do Senhor. Levar as 
consequências da rebelião a sério pode ajudar-nos a seguir fielmente Jesus 
Cristo. 
 

ESTUDO DE HOJE: HEBREUS 2.16-18 

 
     No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o mediador entre Deus e 
Seu povo. Seu trabalho era oferecer sacrifícios de animais e interceder com 
o Senhor pelo perdão dos pecados do povo.  
    Jesus Cristo agora é nosso Sumo Sacerdote. Ele veio a terra como ser 
humano, sofreu dores e enfrentou tentações assim como nós. Portanto, Ele 
entende nossas fraquezas e mostra misericórdia para conosco. 
     Saber que Cristo sofreu como nós sofremos ajuda-nos a enfrentar nossas 
provações. Jesus compreende nossas lutas porque enfrentou-as como ser 
humano. Podemos olhar para o exemplo de Cristo para obter orientação e 
podemos confiar no Seu Espírito para ajudar-nos a sobreviver ao 
sofrimento e vencer a tentação.  
     Quando você enfrenta provações, procure Jesus para obter força e 
paciência. Ele entende suas necessidades e é capaz de ajudar. O Senhor 
não promete tirar a dor ou a dificuldade - Ele não fez isso por si mesmo – 
mas promete estar conosco para sempre (Mt 28.18-20). Console-se na 
proximidade e força de Jesus e na experiência em comum que temos com 
Ele em Seus sofrimentos (Fp 3.10). 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Pense em coisas específicas que Deus já fez por você no passado. Medite 

nelas. 

Leia Salmos 103.1-22 



Leia Provérbios 26.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


