Betel Dominical 2º Tri 2017 | Jeremias

Lição 13

Deus estabelecerá
governo justo e eterno
Texto Áureo

“Porque assim diz o Senhor: Nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da
casa de Israel.” Jr 33.17

Verdade Aplicada

Sempre há esperança para aqueles que confiam e se submetem ao Senhor.

Textos de Referência
Jr 23.5-8

INTRODUÇÃO

Nesta última lição do trimestre, vamos refletir que, mesmo em momentos de aparente caos
e descontrole, o Senhor Deus tem uma mensagem de esperança para o Seu povo.

1. AS SIMILARIDADES ENTRE JEREMIAS E JESUS
As similaridades entre o profeta Jeremias e Jesus Cristo são muitas. A mensagem profética
de Jeremias diz respeito a um “novo concerto com o Senhor” (Jr 31.31). Por conseguinte, no
Novo Testamento, esse novo concerto foi estabelecido com a morte e ressurreição de Jesus (Lc
22.20). O Messias estabeleceu a nova aliança (Jr 31.31; Mt 26.28).

Comente:

1.1 Suas missões eram de alcances mundiais
1.2 Outras semelhanças entre Jeremias e Jesus
1.3 Jesus, o Verbo de Deus
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2. O PRENÚNCIO DO MESSIAS
Jeremias profetizou sobre a vinda de um líder, o Messias (Jr 23.5-6). O profeta o apresenta
como um ramo da casa de Davi, o Rei que iria reinar com autoridade e justiça.

Comente:

2.1 Cristo, o Renovo Justo
2.2 Cristo, nossa esperança
2.3 Cristo, a certeza da restauração

3. A PROMESSA DE UM NOVO CONCERTO
A Lei e os sacrifícios efetuados no antigo concerto expunham a decadente condição
espiritual do ser humano diante de Deus, indicando a total dependência do homem da graça e
misericórdia do Senhor. O novo concerto é a providência divina para restaurar a comunhão do ser
humano com Deus, por intermédio de Jesus Cristo.

Comente:

3.1 Um concerto superior
3.2 O novo concerto e a interioridade
3.3 O novo concerto e o mistério de Deus

CONCLUSÃO

Devemos fazer um exame introspectivo à luz da Palavra de Deus, a fim de avaliar a nossa
vida, se estamos realizando um bom trabalho no cumprimento de nossa missão, se estamos
sendo conduzidos pela verdadeira adoração em uma comunhão intensa com Deus e com os
nossos irmãos.
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