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Nos somos chamados a ser fiel a Deus 

Jer 35 : 1-19 

No tempo de reio joaquim no seculo 6 A.C vivia um povo na cidade de jerusalem esse povo nao era 

judeus mas nos vamos focalisar o verciculo 13 ate 14, no verciculo 13 parte B Deus esta preguntar se 

o povo de juda nuca receberam as instricoes dele e por isso que eles (povo) estam se comportar 

amssi. 

No verciculo 14  Deus asta monstrar como os recabites estam a respeitar a palavra de seus anti-

passado esse povo e fiel na palavra de ante-passade mas o povo que ele escolhou nao estam 

respeitar a palavra dele mas cade vez ele esta enviar ou esta mandar os profetas dele para lhes fazer 

lembrar mas mesmo anssi esse povo nao quero obedecer. Deus quero monstrar os recabites como 

exemplo. 

Bem amado pela graca que os judeus foram escolido nos temos aqui 2 povos . de um lado um povo 

que Deus ele proprio esta sustentar mas o povo esta sempre rebelde e de outro lado um povo que 

nao tem niguem para lhes sustentar mas ele estam respeitar a palavra de um home que ja moreio. 

Nos tabem na crus fomos escolidos pela graca mas nos somos rebeledes Deus esta nos sustentar, 

Deus metou tudo de bom para nos mas tal vez nas pique nas coisas nos estamos abondonar a Deus 

como os cristao de galate, o apostolo paulo esta escriver neles no galata capitolo 1 : 6, ele esta 

admirar como esses estam a dar as costa a Deus para outro deuses. Eu e voce tabem estamos a 

deixar Deus nos nao somos fiel ao seinhor hoje ele esta nos chamar a ser fiel na palavra dele, nos 

somos pronto a responder na pregunta de galata 1 : 10, ou somos fiel a Deus ?   
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