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Lição 04

Jeremias: suas crises
e solidão
Texto Áureo

“Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze,
contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes
e contra o povo da terra.” Jr 1.18

Verdade Aplicada

Os escritos de Jeremias nos mostram que os servos de Deus também passam por momentos
de angústia e solidão.

Textos de Referência
Jr 12.1-3

INTRODUÇÃO

Nesta lição, estudaremos as crises do profeta Jeremias. Observaremos que, em todas as
ocasiões, ele corajosamente sustentou a sua fé e convicção no Eterno Deus de Israel.

1. VOCAÇÃO: UM CONVITE PARA SERVIR
Deus chamou Jeremias, ainda bem jovem, para uma missão especial e de grande
importância, e deu a ele os recursos necessários dos quais careceria para combater os sórdidos
ataques dos inimigos. A missão de Jeremias não seria nada fácil. O apóstolo Paulo deixou bem
claro como deve agir um servo de Deus: negar-se a si mesmo, perdoar erros, aceitar opinião e
ser visionário (Rm 15.1, 6). Servir a Deus é servir aos outros (Gl 5.13). Verdadeiros servos de Deus
são prestativos e não egoístas.

Comente:

1.1 O perigo de ser mal compreendido
1.2 Vivendo entre inimigos
1.3 Amigos inimigos
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2. JEREMIAS LAMENTA SUA CONDIÇÃO
O livro de Jeremias nos mostra que, enquanto os outros profetas procuravam esconder
suas fragilidades, Jeremias deixa bem claro seu estado de sofrimento pelo povo. Ele escreveu
seu livro com a alma e o coração, nos dando relatos comoventes de sua vida e de suas crises
interiores. A fidelidade a Deus muitas vezes gera perseguição e morte (2Tm 3.12).

Comente:

2.1 Pare de reclamar e comece a viver
2.2 Como evitar conflitos existenciais
2.3 Uma questão de confiança

3. VALE A PENA CONFIAR EM DEUS
O profeta Jeremias nos inspira a confiar somente no Senhor e nos orienta a desenvolver um
relacionamento íntimo com Deus, que requer de nós uma adoração perfeita (Jr 17.7).

Comente:

3.1 O legado de Jeremias
3.2 Crescimento na mudança
3.3 Um profeta dependente de Deus

CONCLUSÃO

O relacionamento do profeta Jeremias com Deus vinha em primeiro lugar. Depois, vinha o
árduo compromisso de anunciar a Palavra de Deus ao seu povo. Porém, tal atitude não o tornava
muito popular entre o povo de Israel.
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