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Lição 03

A postura profética de
Jeremias
Texto Áureo

“E disse-me o Senhor: Viste bem; porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.”
Jr 1.12

Verdade Aplicada

As palavras que Jeremias proferia não eram palavras mal faladas, lançadas ao sabor do
sentimento, mas, sim, frutos da revelação direta do Senhor.

Textos de Referência
Jr 1.11-14

INTRODUÇÃO

O verdadeiro profeta vive para Deus e procura fazer a Sua vontade, ainda que para isso
tenha que sofrer dores e perseguições. Jeremias lutou pelas causas do Senhor sem receio do
que os homens pudessem lhe fazer.

1. A POSTURA PROFÉTICA DE JEREMIAS
A postura profética de Jeremias nos chama atenção por sua disposição em ouvir a voz
do Mestre. Quando Deus chama e separa para Sua obra, Ele capacita aquele a quem chamou.
Embora Jeremias não se achasse preparado para tal missão (Jr 1.6), aprendemos que, quando
somos separados por Deus, nossa postura tem que ser outra perante o mundo. Deus não nos
chama para um trabalho sem que nos capacite e nos ajude na execução dele (Rm 12.2).

Comente:

1.1 Próximo passo: amar ao próximo
1.2 É Deus quem capacita o homem
1.3 O próximo escolhido pode ser você
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2. A VISÃO DA AMENDOEIRA
“Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse:
Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem; porque eu velo sobre a minha
palavra para a cumprir.” (Jr 1.11-12). A amendoeira é a árvore que mais cedo floresce. Deus está
revelando que a mensagem profética anunciada por Jeremias frutificará (se cumprirá), pois Ele
mesmo cuida e vigia para que assim seja.

Comente:

2.1 A sentinela do povo de Deus
2.2 A necessidade de estar vigilante
2.3 A necessidade de o povo acordar

3. A VISÃO DA PANELA A FERVER
O profeta Jeremias tem uma visão apavorante de uma panela (Jr 1.13). Na visão, a panela
estava no fogo e isso significa que o que há no seu interior está quente. A boca virada para o
Norte significa o amplo domínio que decorrerá sobre aquela cidade, pois o povo estava entregue
à perversão, queimando incenso a deuses estranhos (Jr 7.18).

Comente:

3.1 O perigo vem do Norte
3.2 O inimigo se aproxima
3.3 O Senhor é Soberano entre as nações

CONCLUSÃO

A Palavra de Deus nos mostra que era preciso haver um arrependimento por parte do povo
de Judá. O profeta Jeremias alertava que o perigo de suas ações estava vindo do Norte. Todavia,
seus corações estavam endurecidos, pois deixaram de ouvir a Palavra de Deus há muito tempo.
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