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Lição 05

Atributos indispensáveis
de um profeta
Texto Áureo

“Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar.” Jr 16.2

Verdade Aplicada

O cerco a Jerusalém causou uma carnificina, eliminando famílias inteiras. Jeremias foi
poupado da dor de perder a esposa e os filhos.

Textos de Referência
Jr 16.2, 5, 8, 14

INTRODUÇÃO

Nesta lição, veremos que o profeta Jeremias só teve uma opção: falar a verdade! Seja qual
for a palavra pronunciada por Deus, ela jamais cairá por terra e se cumprirá fielmente (Nm 23.19).

1. CORAGEM: ATRIBUTO INDISPENSÁVEL
Jeremias foi preso covardemente após se recusar a profetizar o que o Senhor não lhe havia
mandado. Após ser solto pelo rei, é posto em uma cisterna, onde não havia água, senão lama
e Jeremias se atolou na lama (Jr 38.6). Para cumprir bem a missão transmitida por Deus, é
necessário passar por alguns sofrimentos e aflições.

Comente:

1.1 Vai e fale aos ouvidos de Jerusalém
1.2 Uma genuína submissão
1.3 Assumindo a responsabilidade
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2. UMA ÚNICA MISSÃO: FALAR A VERDADE
Quando o Senhor escolheu a Jeremias, era para que ele alertasse aos que estavam em
pecados a abandonarem e se converterem ao Senhor de todo coração, que deixassem de ser
apenas religiosos. Esta é a verdadeira missão de um profeta: falar a verdade (Jr 26.3).

Comente:

2.1 Abandonado pelos próprios amigos
2.2 Como Jeremias levava a vida
2.3 Contaminados pelo adultério

3. ASSUMINDO OS RISCOS
Jeremias foi um profeta admirável, prova disso foi que Deus notou nele alguém que seria
leal à Sua missão (Jr 1.7-8). Por quarenta anos, Jeremias teve a responsabilidade de profetizar
como porta-voz do Senhor. Em um tempo de idolatria, impurezas e luxúria sem comparação, o
profeta deveria servir de exemplo na vida e no caráter, adorando ao verdadeiro Deus de Israel.

Comente:

3.1 Deus está no controle
3.2 O valor de um sábio conselho
3.3 A destruição de Judá era uma questão de tempo

CONCLUSÃO

A mensagem do profeta Jeremias é impregnada de palavras árduas ao povo de Judá.
Percebemos ainda assim que suas pregações foram rejeitadas por um povo rebelde, que insistiu
em caminhar para o castigo divino: a destruição pelas mãos dos babilônios.
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