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Lição 01

O chamado de um
profeta
Texto Áureo

“Antes que te formasse no ventre, te conheci; e antes que saísses da madre, te santifiquei;
às nações te dei por profeta.” Jr 1.5

Verdade Aplicada

É preciso que primeiro reconheçamos a vocação que nos é dada por Deus e, assim,
cumprirmos a missão.

Textos de Referência
Jr 1.4-8

INTRODUÇÃO

Neste trimestre, estudaremos o livro do profeta Jeremias, cuja mensagem foi direcionada,
inicialmente, ao reino de Judá, para que o povo se arrependesse dos seus pecados e voltasse a
sua adoração ao Senhor.

1. UM PROFETA ELEITO POR DEUS
Para eleger líderes, Deus se fundamenta na Sua soberania. A eleição de Jeremias como
profeta é descrita por um chamamento do próprio Deus (Jr 1.5). A Bíblia corrobora que Deus
levantou profetas para executar os Seus planos para a nação de Judá. Ele escolhe Jeremias, que
a princípio tenta recusar o chamado.

Comente:

1.1 A autoria do livro
1.2 As origens do profeta
1.3 O profeta não foge à luta
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2. UM PROFETA COMPROMETIDO COM DEUS
O profeta Jeremias viveu em um período que tinha como cenário político disputas por um
território muito importante, conhecido como Crescente Fértil. Diante destas disputas, Jeremias
se manteve fiel ao Deus de Israel, diferentemente dos líderes da nação, que estavam envolvidos
em um grau de depravação moral sem fim (Jr 2.11).

Comente:

2.1 O profeta da esperança
2.2 Chamado em tempos de crise
2.3 Desafios da chamada no mundo contemporâneo

3. O PROFETA E A VONTADE DE DEUS
Ao estudar o livro de Jeremias, notamos que Deus apresenta um determinado propósito
para ele: ser profeta (Jr 1.5). Isto é, ser porta-voz de Deus para a nação de Israel (Jr 1.9).

Comente:

3.1 Escutando a voz de Deus
3.2 Jeremias e seu encanto pela voz de Deus
3.3 Uma história de fé e perseverança

CONCLUSÃO

O profeta Jeremias foi levantado por Deus e anunciou o castigo que viria sobre o reino de
Judá, caso o povo não se arrependesse. Jeremias foi açoitado, torturado, preso e até denunciado
pelos próprios amigos. Entretanto, nada disso o fez desistir de sua chamada.

Fontes utilizadas:
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