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Lição 07

A coragem de um profeta
levantado por Deus
Texto Áureo

“Toma o rolo de um livro, e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel, e
de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até
hoje” Jr 36.2

Verdade Aplicada

Poucas pessoas nas Sagradas Escrituras exibiram fé, coragem e resiliência como Jeremias.

Textos de Referência
Jr 36.1-3

INTRODUÇÃO

A lição a ser ministrada hoje fala da maneira que o profeta Jeremias amava ao Senhor de
Israel. Para ele, Deus era a realidade suprema. Jeremias imputa a Deus, a quem servia, as mais
altas honrarias (Jr 32.17, 25).

1. CORAGEM PARA DECIDIR QUAL LADO FICAR
Estudando o livro de Jeremias, percebemos que ele tinha convicção do seu chamado (Jr
1.4). Um fogo ardia dentro dele, misturado com entusiasmo e desejo de querer fazer a vontade
de Deus até o fim (Jr 20.9).

Comente:

1.1 A loucura do rei Jeoaquim
1.2 Jeremias se esconde do rei
1.3 Resiliência
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2. A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO
Deus e o povo eram como noivo e noiva, como marido e esposa (Jr 2.2). Mas a aliança entre
os dois havia falhado e eles se separaram (Jr 3.8). A esposa (povo) largou o marido (Deus) e foi
atrás de outros amantes (deuses) (Jr 2.25; 4.30) e adulterou (Jr 2.20; 3.20; 5.7). Por isso, Deus, o
marido, não queria mais saber da esposa (Jr 2.22; 5.7).

Comente:

2.1 O sucesso de Jeremias estava na sua atitude
2.2 Deus sempre coloca pessoas para nos ajudar
2.3 Baruque: um amigo na alegria e na dor

3. CUMPRINDO A MISSÃO EM TEMPOS DIFÍCEIS
Em nenhum momento, Deus deixou o profeta Jeremias iludido. Quando o chamou para
anunciar a Sua Palavra, declarou que o mesmo sofreria oposição e perseguição, mas que não
temesse: “...porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar (Jr 1.17-19).

Comente:

3.1 Convicção da chamada de Deus
3.2 Crer na Palavra de Deus
3.3 Perseverança

CONCLUSÃO

O profeta Jeremias foi grandemente usado por Deus num momento crucial da história de
Israel. Deus ainda hoje quer usar a mim e a você. Precisamos ter a mesma atitude do profeta
Jeremias, isto é, escolher ficar ao lado de Deus, abandonando os prazeres do mundo.
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