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Lição 12

Judá é levado para o
cativeiro da Babilônia
Texto Áureo

“E queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e
incendiou todas as casas dos grandes.” Jr 52.13

Verdade Aplicada

Os graves erros cometidos por seus líderes fizeram com que o povo de Judá se afundasse
cada vez mais em seus pecados.

Textos de Referência
Jr 52.14-16, 28

INTRODUÇÃO

O castigo foi necessário para mostrar ao povo que Deus não havia mudado. Ele queria que
o Seu povo retornasse à verdadeira adoração. Ele mostrou Seu grande amor ao trazer Israel de
volta após um longo exílio na Babilônia.

1. O PROPÓSITO DE DEUS QUANTO AO EXÍLIO
O povo de Israel foi eleito para ser um povo exclusivo do Senhor. Mas, durante o decorrer
dos anos, a nação se desviou dos verdadeiros ensinamentos. Israel estava andando segundo seu
bel-prazer, praticando toda sorte de pecados. Estava andando mais para trás do que para frente
(Jr 7.23-24). Como se recusaram a ouvir as advertências de Deus, o juízo foi derramado sobre
eles.

Comente:

1.1 As causas que levaram o povo ao exílio
1.2 Uma vida sem perspectiva
1.3 O cativeiro agora era uma realidade
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2. A CONVOCAÇÃO AO ARREPENDIMENTO
Em seu livro, o profeta Jeremias nos apresenta um cenário envolvendo a perversão de Judá
e de sua consequente derrota para os babilônios. Conforme a rebeldia do povo aumentava, mais
vulneráveis se tornavam, sendo incapazes de compreender a vida e a realidade divina.

Comente:

2.1 Os profetas no exílio
2.2 É preciso louvar ao Senhor
2.3 Mesmo no cativeiro, Deus cuida do Seu povo

3. A HORA DE VOLTAR PARA CASA
O profeta Jeremias assegurou que o Senhor resgataria o Seu povo do cativeiro (Jr 30.10;
46.27). Do mesmo modo, Moisés e Salomão, séculos antes, haviam falado sobre uma restauração
após o cativeiro (Dt 30.1-5; 1Rs 8.46-53). Outros profetas também asseguravam o livramento do
exílio (Ez 39.25-27; Am 9.13-15; Sf 2.7; 3.20).

Comente:

3.1 A restauração do povo de Israel
3.2 O Senhor é Soberano
3.3 Deus é Deus em qualquer circunstância

CONCLUSÃO

Tudo que aconteceu com o povo de Israel foi por causa de sua desobediência, que trouxe
como consequência o cativeiro. Deus até nos permite sermos subjugados, mas não para sempre.
Isto dura o tempo que for preciso para que aprendamos e cresçamos em Sua presença.
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