
Mensagem Um – Questões para estudo 

1. Qual é o significado de Jeremias ser um vencedor que fala por Deus?  
2. “Nosso Deus é um Deus afetuoso”. Explique a revelação desse aspecto de Deus no livro de Jeremias. 
3. Em quais maneiras o livro de Jeremias é uma autobiografia do profeta Jeremias? 
4. Por que precisamos ter emoções espirituais? 
5. Qual é o significado de o apóstolo Paulo servir ao Senhor com lágrimas? 

Mensagem Dois – Questões para estudo 

1. Quais são as três questões principais do cerne do livro de Jeremias? Sua resposta deve incluir as frases 
nos algarismos romanos I, II, III e IV. 

2. Como Jeremias 2:13 nos mostra a intenção de Deus em Sua economia e como podemos realizar a Sua 
intenção? 

3. Quais são os versículos da Bíblia que nos mostram que o coração do homem caído é incurável e que a sua 
natureza é imutável? E como podemos ser iluminados em nossa consciência com relação à nossa 
impureza? 

4. Quais são os dois itens principais na nova aliança daquilo que Cristo é para nós? 

Mensagem Três – Questões para estudo 

1. Descreva cabalmente os dois males que Israel cometeu. 
2. Explique a perversidade da adoração de ídolos e como o seu mal pode ser aplicado a nós hoje. 
3. Explique como deveríamos entender e experimentar a fidelidade de Deus de maneira espiritual segundo 

a Sua economia e não de maneira natural. 
4. Use Lamentações 3:22-23 para demonstrar como os nossos fracassos abrem caminho para as 

misericórdias sem fim e grande fidelidade de Deus virem através de Cristo para levar-nos à maturidade.  

Mensagem Quatro – Questões para estudo 

1. Qual é o significado intrínseco de comer Deus? 
2. Mostre como toda a Bíblia enfatiza a questão de comer. 
3. Como garantimos que temos digestão adequada ao comermos o Senhor em Sua palavra? 
4. Por que deveríamos estar experimentando gozo e alegria quando lemos a Palavra de Deus? Como a 

palavra pode tornar-se o gozo e alegria do nosso coração? 
5. Segundo a revelação neotestamentária, o que a palavra de Cristo implica? Como podemos permitir que a 

palavra de Cristo habite ricamente em nós? 
6. Segundo a revelação na Bíblia, mencione pelo menos doze aspectos da palavra de Deus (com referências 

bíblicas) e suas respectivas funções. 

Mensagem Cinco – Questões para estudo 

1. A palavra soberano (ou soberania) não é usada em Jeremias 18:1-10 nem em Romanos 9:15-25. Explique 
como essas duas passagens revelam a soberania de Deus. 

2. Qual foi o propósito de Deus ao criar o homem como um vaso? Explique como o homem é um vaso com 
a forma de Deus. 

3. Explique como a soberania de Deus é a base da Sua seleção e predestinação. 
4. O que é um vaso de misericórdia para honra e para glória? Qual é o significado de misericórdia, honra e 

glória? 

 

 



Mensagem Seis – Questões para estudo 

1. Leia, com cuidado e compreensão, os dezessete pontos no algarismo romano I sobre a similaridade de 
Deus e do homem. 

2. Como o princípio de o homem ser um com Deus (o princípio da árvore da vida) é visto em Jeremias 2:13? 
3. Como a nossa unidade com Deus nos condiciona a tomar, receber e guardar a Sua palavra? 
4. Por que precisamos de Cristo como o Renovo de Davi e da nova aliança com a sua lei da vida interior para 

nos introduzir em unidade com Deus a fim de nos tornar a Sua expressão coletiva? 

Mensagem Sete – Questões para estudo 

1. Por que é importante conhecermos Deus como o SENHOR dos exércitos? 
2. O que Lamentações 5:19 quer dizer para você atualmente na sua vida com o Senhor? 
3. O que você sabe a respeito de Deus em Sua bondade? 
4. As compaixões de Deus não têm fim e renovam-se cada manhã. Prepare uma profecia (e não 

testemunho) curta sobre as compaixões de Deus. 
5. A partir da Palavra e da sua experiência, explique o significado e importância de esperar no Senhor. 

Mensagem Oito – Questões para estudo 

1. Quais versículos de Jeremias nos mostram o significado crucial e o meio prático de absorver Deus como a 
água viva? 

2. Qual é o sinal que deveríamos ter em nosso viver e obra de que estamos desfrutando o Senhor como a 
realidade do sábado de Deus para edificar a igreja? 

3. Como podemos dizer que o livro de Jeremias é um resumo de toda a Bíblia, mostrando que nada somos e 
que Cristo é tudo? 

Mensagem Nove – Questões para estudo 

1. Qual é a definição de o mundo? Quais são os diferentes usos de o mundo (com referências bíblicas) na 
Bíblia? 

2. Descreva o desenvolvimento do mundo, uma cultura sem Deus, após a queda do homem em Gênesis 4. 
3. Discuta como Satanás hoje, mediante o desenvolvimento avançado do seu sistema mundano, está 

ocupando e usurpando os homens e colocando-os debaixo do seu controle. 
4. Descreva os dois principais estágios do mundo apresentados na Bíblia e os respectivos resultados do 

desenvolvimento de cada estágio. 
5. Quais são as três características principais do governo humano conforme apresentado no registro de 

Babel em Gênesis 11? 
6. Qual é o princípio da Babilônia (de quatro ângulos) e como ele é comparado ao princípio de Jerusalém? 

Mensagem Dez – Questões para estudo 

1. Use todas as referências bíblicas no algarismo romano II (incluir os subpontos) para considerar como o 
amor do Senhor por Israel é visto em Sua promessa de mudar a sorte de Israel e levá-lo de volta para sua 
terra. 

2. Como Daniel respondeu em oração ao entender a profecia de Jeremias sobre os setenta anos do 
cativeiro de Israel? 

3. Discuta como um remanescente dos filhos de Israel retornar da Babilônia, e um remanescente dos 
crentes neotestamentários retornar do cristianismo degradado, respectivamente, preparam o caminho 
para a primeira e segunda vindas de Cristo. 

4. Como o fato de os Israelitas retornarem do cativeiro de volta a Jerusalém, para reconstruir o templo e a 
cidade de Jerusalém, tipifica a restauração do povo de Deus, da Babilônia divisiva, de volta à base única 
da unidade, para restaurar a igreja como Sua casa e cidade hoje? 


