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A 

•Assíria 

• Isaías 

B 

•Babilônia 

• Jeremias 

C 

•Cativeiro 

• Ezequiel e Daniel 



profeta ָנִביא nābî’ naví 

Palavra Hebraico 
Translitera-

ção 
Pronúncia 

Significado de Profeta: porta-voz, arauto, quem fala 

no lugar de outro 



היהו  

Yirmeyâhu 

Yahweh 

Jeremias significa: Yahweh é sublime 

Tetragrama (nome de Deus) 

ִיְרְמָיהּו  יהוירמ    









Josias 

640 – 609 a.C 

Jeoacaz 

609 a.C  

Jeoaquim 

609-598 a.C 

Joaquim 

597 a.C 

Zedequias 

597-586 a.C 

Ministério do profeta Jeremias 



606 
• Primeiro: 

nobres,  
Daniel 

597 
• Segundo: 

sacerdotes, 
Ezequiel    

586 
• Terceiro: 

destruição do 
Templo, todos 
os demais 
09/07/586 cf. 
2 Reis 25.3 



O chamado de um Profeta 





A eleição de Jeremias como profeta é descrita por um 
 chamamento do próprio Deus (Jr 1.5) 

A Bíblia corrobora que Deus levantou profetas para executar 
os Seus planos para a nação de Judá.  

Jeremias tenta 
Recusar o 
chamado 



O profeta Jeremias viveu em um período que tinha como 
cenário político disputas por um território muito importante, 

conhecido como Crescente Fértil.  

Diante destas disputas, Jeremias se manteve fiel ao Deus de 
Israel, diferentemente dos líderes da nação, que estavam 

envolvidos em um grau de depravação moral sem fim (Jr 2.11). 
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Crescente Fértil 

 O crescente Fértil é uma 
     terra fixada entre o  
     Oriente Médio 
     (vales dos rios Tigre e  
     Eufrates) e nordeste  
     da África (vale do rio Nilo). 
 Recebeu este título, pois, vista no mapa a região tem contorno 

da Lua na fase quarto crescente. 
 Já o termo Fértil é devido a fertilidade do solo nos vales dos 

rios Nilo, Tigre e Eufrates. 



Este vídeo é parte do documentário "Secrets of 
the Dead The Lost Gardens of Babylon". Nesse 
documentário é possível ter uma ideia de 
como eram os jardins suspensos da Babilônia. 

https://youtu.be/QmmqBPSXeY4
https://youtu.be/QmmqBPSXeY4
https://youtu.be/QmmqBPSXeY4




O povo de Judá estava fora da vontade de Deus, em Crise, estava 
caminhando a passos largos para a destruição (Jr 2:5) 

O povo de Israel cometeu dois pecados (Jr 2.13).  
O primeiro, foi o abandono do Senhor.  O segundo, foi cavar cisternas 

rotas, isto é cisternas que não retêm água. 



Cisternas Rotas 
Não guardam água tinham brechas  

simbolizando o homem na sua busca desenfreada pelos deleites 
do mundo, não guardando os bens confiados pelo Senhor.  



Nossa Geração de Cristãos tem que entender que a  
Religião Cristã hoje nos dá Liberdade de nos  
aproximarmos de Cristo sem Intermediário  

 



Precisa-se de 
Cristãos Fiéis para 
Trabalhar na seara    

Deus deseja levantar profetas nos dias de hoje.  
O povo tem se corrompido como nos dias de  

Jeremias e precisa ser advertido dos seus pecados. 



A intensidade das profecias de Jeremias 



Jeremias percebeu que os 
castigos que sobrevieram a 
Judá não estavam atrelados 
apenas aos resultados das 

loucuras políticas dos líderes 
de Judá.  

Mas também aos pecados de 
idolatria que estavam em 
evidência o tempo todo, 
principalmente o culto à 

“rainha do céu”, 
possivelmente uma referência 

a deusa Ishtar (Astarte) 



“E edificaram os altos 

de Baal, que estão no 

Vale do Filho de 

Hinom, para fazerem 

passar seus filhos e 

suas filhas pelo fogo a 

Moloque; o que nunca 

lhes ordenei, nem veio 

ao meu coração, que 

fizessem tal 

abominação, para 

fazerem pecar a Judá” 

Jeremias 32.35 



Deus abomina a 
idolatria 

Não é somente as imagens de deuses, mas 
todas as coisas que venham ocupar o Seu 

lugar em nossas vidas.  



Postura Profética de Jeremias 



Quando é Deus quem  
chama, Ele o faz de  
modo inconfundível. 





Jeremias não era conhecido por ninguém a não ser pelo Rei 
dos reis, que o convocou para sua missão. 

(1Co 1:27,28) 



Há dezenas de exemplos de homens e mulheres que foram 
escolhidos sem que ninguém acreditasse neles. 

Davi jamais esperava ser escolhido para ser rei de Israel. 

Davi não estava presente entre seus irmãos, pois se achava no 
campo... era o mais jovem da família, o menos experiente. 



O profeta Jeremias denunciava o que estava errado e 
apontava os responsáveis: 

         Os Profetas 
(Jr 14:13,16; 23:9.40) 

Os Pastores 
  (Jr 10:21) 

Os Sacerdotes 
  (Jr 8:10; 23:11) 

Casa Real de Judá 
        (Jr 21:11,14) 

Rei Joaquim 
(Jr 22:13,19) 

Os Escribas 
   (Jr 8:8-9) 



O profeta Jeremias também indicava: 

 Assassinato de  
Gente inocente 
         (Jr 22:17) 

mentira 
 (Jr  8:10) 

 Exploração 
    (Jr 9:2,4) 

        Idolatria 
        (Jr 7:18; 9:13) 

Crimes 
(Jr 7:9) 

Desprezo pelos 
órfãos e Viúvas 
   (Jr 7:6; 22:3) 

Sacrifícios de  crianças  
     a falsos  deuses 
      (Jr 19:4; 7:31; 22:3) 

Não pagar salário 
         (Jr 22:13) 



Jeremias: suas crises e solidão 



Deus usava Jeremias e as pessoas ficavam irritadas. Elas não 
queriam que seus pecados fossem revelados e combatidos. 

Então apelam a medidas extremas  
para calar a mensageiro ou para 
acabar com ele. 

Jeremias optou “não se  
calar”, mesmo custando 
a sua própria vida. 



Não foi apenas Jeremias que sofreu rejeição da família por 
fazer a obra de Deus. Muitos sofreram este mal. 

Jessé fala do 
seu filho Davi 
com Descaso 
(1Sm 16:11) 

José é odiado pelos irmãos O próprio Jesus sofreu este mal: A rejeição 



Jeremias deixa como legado, o seu exemplo de lealdade ao Senhor. 
Jeremias nunca se afastou do caminho desenhado para ele por 

Deus. Foi um Homem que zelou pelo seu nome. 

O profeta Jeremias teve sua vida exposta na Bíblia e não 
encontramos nada que desabone a sua conduta. 

Abraão 

Mentiu 

Isaque 

Mentiu 

Moisés 

Matou 

Davi 

Adulterou 

Jacó 

Enganou 

Pedro 

Blasfemou 

Jeremias 

Chorou 
pelo povo 



Jeremias apanhava e sofria talvez porque confiava demais nos 
outros, o próprio Deus advertiu dizendo: “Não confie neles,  

ainda que te digam coisas boas” (Jr 12:6). 

Com este alerta, Jeremias aprendeu 



Atributos indispensáveis de um profeta 



Jeremias é conhecido como o profeta que chorava, pois sofria 
profundamente ao ver a angústia do povo, mesmo sabendo que o 

castigo era merecido 

A rebeldia, ingratidão e autossuficiência do povo levou-o a passos 
largos para a destruição.  Jeremias não teve prazer nestas mensagens. 



Pessoas comuns dizem o que você quer ouvir, o verdadeiro profeta diz 
o que você precisa ouvir. 



Jeremias em certo momento pensou em gerenciar uma pousada no 
deserto em vez de cumprir sua chamada (Jr 9:2). 

 



Em 2015, o estudo da LifeWay Research fez um 

levantamento sobre abandono do pastorado 

 
A pesquisa 
estima que 
um total de 

29.000 
pastores 

evangélicos  
deixaram o 

pastorado na 
última 

década, uma 
média de 250 

por mês. 
 



Assim como nos dias de Jeremias, nos dias atuais 
existe uma geração cruel, que não sabe ouvir a voz 
do Senhor. Os Profetas são alvos de escárnio por 
confrontarem a mentira com a verdade. 



Jeremias critica o povo por seus pecados, enumerando cada um deles. Todavia, a 
população ainda via os pecados com bons olhos... os pecados não eram normais aos 

olhos de Deus. 

A destruição deste 
povo para Deus era 

uma questão de 
tempo. 





Injustiça é a prática de violar padrões do que é justo.  
Sofrer injustiça é uma das coisas mais doloridas de lidar. 

Na Bíblia, há muitos relatos de pessoas que sofreram injustiças 

Jeremias, por exemplo, foi posto em um calabouço (Jr 37:16), foi 
jogado na lama (Jr 38:6), foi desprezado por amigos e familiares. 



Ai dos pastores que destroem e dispersam as 
Ovelhas do meu pasto, diz o Senhor (Jr 23:1) 

Jeremias lamenta que os falsos líderes tenham feito a cabeça 
do povo (Jr 5:30-31). A passagem abaixo mostra a conduta 

errada dos lideres de Judá. 



Deus não aprova Lideres assim. 

Além da conduta errada dos lideres de Judá, eles não amavam o 
povo como o Senhor os ama! Eram lideres com: 

Interesse em Dinheiro 

 (Jeremias 5:31; 6:13) 

Interesse em Destaque 

e honra 

Tinham Sabedoria 

Para o mal (Jr 4:22) 



Lideres que administram a vida das pessoas a seu bel prazer, 
corrompendo a pregação legítima do Evangelho. 

Todos dias, templos evangélicos estão sendo abertos, não por 
gerência divina, mas por mera soberba e ambição de muitos lideres 

Interesse em Dinheiro Interesse em Destaque 

e honra pessoal 

Usam a Sabedoria 

Para se dar bem 



Cometem adultérios, e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos 
malfeitores, para que não se convertam da sua maldade; eles têm-se tornado 

para mim como Sodoma, e os moradores dela, como Gomorra (Jr 23:14). 

Os sacerdotes e profetas contemporâneos de Jeremias viviam uma 
situação NÃO muito confortável diante de Deus 



Os falsos profetas enchiam o povo de 
falsas esperanças, prometendo 

recompensas sem mudança de vida. 

Mensagem Verdadeira de Jeremias Mensagem Falsa dos falsos profetas 

“... Vossos pais me deixaram... E se 
foram após outros deuses... E a minha 
lei não guardaram... Portanto lançar-
vo-ei fora desta terra...” (Jr 16:11-13) 

“Assim diz o Senhor: Enviarei saúde 
e muita prosperidade ao povo de Judá, 
Deus vai nos dar vitória nas guerras... 
seremos cabeça e não calda...” 

Nos Dias Atuais temos os mesmos problemas 





Pois virá o tempo em 
que não suportarão a 

sã doutrina; ao  
contrario, sentindo 

coceira nos  
ouvidos, 

 

Juntarão mestres para 
si mesmos, segundo os 
seus próprios desejos. 
Eles se recusarão a dar 

ouvidos à verdade, 
voltando-se para as 

fábulas. 2 Timóteo 4:3-4 



No tribunal celestial, Jesus é o advogado que comparece 
diante do Juiz (Deus) com o intuito de inocentar o réu de sua 

merecida culpa (1 Jo 2:1) 

Apenas pela justiça do Pai em Cristo, o pecador pode ser 
considerado inocente 



A coragem de um profeta levantado por Deus 



Deus chamou Jeremias e lhe orientou a escrever um livro 
sobre todas as palavras que havia dito sobre  

Israel, Judá e as nações (Jr 36:2) 

Proibido de ir ao Templo (Jr 36:5) ordenou ao escrivão que 
fosse e lesse em voz alta para todos (Jr 36:8) 



Estas palavras chegaram ao conhecimento do rei Jeoaquim. 
No palácio, sentado perto do fogo, depois de ouvir de três a 

quatro folhas, o rei ficou irritado ... 

Pegou um canivete, cortou o rolo em pedaços 
e jogou no fogo (Jr 36:23). 



rei Antíoco Epifânio   Imperador  Diocleciano 

Queria impor a cultura e religião grega 
aos judeus. Para isso saqueou o 
templo de Jerusalém tentando 
destruir todos os rolos da Lei. 

Tinha o desejo de eliminar a Palavra de 
Deus. Apesar disso a Bíblia sobreviveu 

a todas tentativas de destruí-la, 
porque a Palavra de Deus é eterna! 

Construiu um altar a Zeus no Templo Fez a maior perseguição a fé cristã 

O rei Jeoaquim não foi o único a tentar queimar a Palavra de Deus 



Resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios 
problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a 

situação. 

A resiliência demonstra se uma pessoa sabe ou não funcionar bem sob 
pressão. 



Depois que o rei queimou o rolo. Jeremias se saiu bem sob pressão. 
Ele pegou outro rolo, escreveu tudo o que estava escrito no rolo e 

mandou pronunciar o seguinte: 

O rei pensava que, queimando o rolo, fosse calar a Palavra de Deus. 
Não Sabia que Jeremias não se calaria. 

“...Certamente virá o 
rei da Babilônia, e 

destruirá esta terra, e 
fará cessar nela 

homens e animais?” 
(Jr 36:29) 



Baruque além de escrever, também ia lê-las na casa 
do Senhor para todo o povo (Jr 36:5-8) 

Baruque, sem duvida, estava a par dos riscos envolvidos nessa missão. 
Mesmo assim, ele se dispôs a escrever todas as palavras do Senhor 

pronunciadas por Jeremias. 



Baruque é mencionado apenas em 4 capítulos em toda Bíblia, mesmo 
assim é bem conhecido dos amantes das Escrituras Sagradas como 
secretário, escriba, porta-voz, companheiro e amigo de Jeremias.  

Baruque teve um conflito e desabafou: 
“Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha 
dor! Estou cansado do meu gemido e não acho descanso” (Jr 45:3) 



O profeta Jeremias é um exemplo de perseverança. 

É preciso perseverança no cumprimento da missão 



Tenha a atitude de Jeremias, escolha ficar ao lado de Deus, 
abandonando os prazeres do mundo. 

O profeta Jeremias foi grandemente usado por Deus num momento 
crucial da história de Israel. 

Deus ainda hoje que usar a mim e a você. 



O perigo de ser enganado por falsos profetas 



Um falso profeta é uma pessoa que assegura falar em nome de Deus, 
sem contudo, representar a Deus ou mesmo pertencer a Ele. Levantam 

contra a verdade. 

“Acautelai-vos, porém, dos falsos 
profetas, que vêm até vós vestidos 

como ovelhas, mas interiormente são 
lobos devoradores.” (Mt 7:15) 



Os falsos profetas enchiam o povo de falsas esperanças, prometendo 
recompensas sem mudança de vida 

Mensagem Verdadeira de Jeremias Mensagem Falsa dos falsos profetas 

A mensagem de Jeremias advertia o 
povo sobre a grande seca, a espada e 

dores que estava por vir. Isso fazia com 
que o povo não lhe desse ouvido, 

trazendo sofrimento ao profeta de Deus 

 

Os falsos profetas estavam 
profetizando a respeito do futuro de 

maneira positiva e o povo estava 
gostando disso. 

 



Diferença dos profetas da Bíblia 
e dos profetas modernos 

PROFETAS DA BÍBLIA PROFETAS MODERNOS 

“ASSIM DIZ O SENHOR ...” “EU PROFETIZO” 



Há dois tipos de pregadores que são 
ovacionados em nosso meio nos dias de 

hoje, a saber: 

O EMOCIONALISTA O ENGRAÇADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Precisamos tomar cuidado para não fazer 
adesão ao “EVANGELHO DO 

ENTRETENIMENTO” para agradar ao povo. 



Sejamos guiados pelo Espírito de Deus, exercendo sua sabedoria, 
para discernirmos estes profetas mentirosos na Casa do Senhor 

E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem 
dissensões e escândalos contra a doutrina que 
aprendestes; desviais-vos deles. Porque os tais não 
servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu 
ventre; e com suaves palavras e lisonjas, enganam 
os corações dos símplices  
                                                                   (Rm 16:17-18) 

Porque se levantarão falsos cristos, e falsos 
profetas, e farão sinais e prodígios, para 
enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas 
vós vedes; eis que de antemão vos tenho dito 
tudo”                                                        (Mc 13:22-23)  
 



O Senhor é soberano entre as nações 



Que grande ironia nos é narrada pelo profeta Jeremias.  
Ele nos apresenta o Eterno Deus usando um líder  

pagão para punir as nações 

O Senhor, Criador de todas as coisas, entrega tudo, por seu 
gosto para o rei da Babilônia, Nabucodonosor (Jr 27:5-6) 



O pecado trouxe a destruição a Jerusalém, ao Templo e extirpou 
tantas famílias. O pecado gerou o abominável cativeiro.  

Deus entregou Judá para o rei Nabucodonosor. Os utensílios da 
Casa de Deus foram entregues ao inimigo pelo próprio Deus. 



Jeremias orienta a submissão a Babilônia não somente a Judá, mas 
também as outras nações. Jeremias, afinal de contas, era 

“profeta às nações” (Jr 1:5) 

• JUDÁ 

Domínio do Império Babilônico 



O profeta desce à casa do Oleiro 



O Senhor Deus utiliza uma parábola para ilustrar o 
Seu agir em relação ao Seu povo. 

Assim como o oleiro 
é capaz de continuar 
trabalhando com o 

material, mesmo que 
o vaso tenha se 

quebrado, também o 
Grande oleiro 

poderia restaurar 
uma nação caso se 

arrependesse  
(Jr 18:6-8) 



Judá estava passando de vaso de honra para um vaso de 
desonra e, por fim, seria destruído (2Tm 2:20-21). 

Que possamos refletir que tipo de vaso estamos sendo na mão 
do Senhor! Vasos de honra ou vasos de desonra ? 



O Barro passa por algumas fases na mão do oleiro 

Escolha Curtimento Pisamento Acréscimos Molde 

Se quisermos ser vasos de honra, devemos aprender com  
as adversidades da vida (fases do barro na mão do oleiro) 



O barro demostra como devemos estar nas mãos do Senhor. 
Deus faz com que do barro venha surgir um vaso valioso! 

Amolecido Amassa-o Molda-o Fogo 

Deus faz com que o barro passe por todo esse processo 
para fazer surgir um vaso de honra ! 



A Soberba precede a ruína 



A mensagem do profeta Isaías é destinada a uma nação 
orgulhosa: 

O orgulho é complemento da ignorância 



Veja as ambições audaciosas de Satanás: 
 

“E tu dizias no teu 
coração: Eu subirei ao 
céu, acima das estrelas 

de Deus exaltarei o meu 
trono, e no monte da 

congregação me 
assentarei, da banda dos 
lados do Norte. Subirei 

acima das mais altas 
nuvens e serei 

semelhante ao Altíssimo” 
 

(Isaías 14:13-14) 
 



As Escrituras Sagradas nos dizem que o  
Senhor não tolera o orgulho: 

Salmos 101:5 

• Aquele que 
tem olhar 
altivo e 
coração 
soberbo, 
não o 
suportarei 

Tiago 4:6 

• Deus resiste 
aos 
soberbos, dá 
porém graça 
aos 
humildes 

Provérbios 
16:5 

• Abominação 
é para o 
Senhor todo 
altivo de 
coração; 
ainda que 
ele junte 
mão à mão, 
não ficará 
impune 

Mateus 25:41 

• Devido ao 
seu orgulho, 
Satanás e 
seus anjos 
somente 
podem 
esperar a 
condenação 
e a punição 
eternas 



Não há mais relato do povo de Moabe, foram arruinados.  

Todo aquele que é orgulhoso, todo aquele que ergue sua casa 
apoiando-se em si mesmo, no dinheiro, no conhecimento que 

possui, tende a ruir como o povo de Moabe. 

Você sabe com 
quem está falando ? 

O Senhor blinda os que  
são sinceros            de coração  

Mas não poupa castigo para com os orgulhosos 



Seu construtor durante entrevista com um tom irônico diz:  
“Nem Deus poderá afundar meu navio” 

O resultado foi o maior naufrágio de um navio  
de passageiros do mundo. 
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• Durante entrevista 
disse “Hoje, nós 
somos mais 
populares que Jesus 
Cristo” 

• Morreu assassinado 
por um Fã 

M
ar
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n
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o

n
ro

e 

• Quando Billy 
Graham pregou o 
evangelho para 
Marilyn, ela disse 
“Não preciso de 
Jesus” 

• Uma semana 
depois foi 
encontrada morta 
em seu 
apartamento 

 



O orgulho e a arrogância podem nos transportar por 
caminhos ilícitos, que ocasionarão tristezas, aflições e até 

mesmo a morte 



Exaltar-se da própria modéstia nada mais é do que tomar um banho 
de orgulho. 

 

O orgulhoso é um mal leviano. Em muitas ocasiões, os mais arrogantes 
são aqueles que ajuízam quem não possuem arrogância nenhuma. 



Judá é levado para o cativeiro da Babilônia 



Hoje, vivemos dias não diferentes de Jeremias, dias de indiferença 
e rebeldia ao Senhor, virá também o “dia do Senhor” 

JUDÁ 

Chegou o 
tempo do 
acerto de 
contas ! JUDÁ 

As profecias de Jeremias estavam sendo cumpridas. O avanço do 
exército babilônico contra Judá era a consequência do povo não 

ter atentado para as diversas advertências. 

JUDÁ 





Enquanto Jeremias serviu como profeta em Judá, Deus usava 
Daniel (no palácio) e Ezequiel (no campo) na cidade da Babilônia.  

Mesmo no cativeiro, Deus estava cuidando do Seu povo. 

1200 Km 
 

A história do povo de Judá foi estendida em  
duas localidades geograficamente separadas.  

Este episódio mudou a história do povo de Deus. 



Fonte: Pr. Moisés Sampaio de Paula (IBBC) 



Como era preciso adorar o Senhor, surge neste momento a 
SINAGOGA como local do culto judaico, local para as preleções, 

orações e leitura das Escrituras. 

Mesmo cativo, era preciso adorar ao Senhor. 



Tabernáculo 

Templos 

Sinagogas 

Usado pelo povo de Israel durante peregrinação 
no deserto (Ex 40) espécie de tenda móvel. 
Era lugar de sacrifício e adoração. Usado até ser 
substituído pelo primeiro templo em 959 a.C 

1º Templo de Salomão   
      Construído em 959.a.C e destruído 586 a.C 
      pelos Babilônicos  
2º Templo reconstruído por Zorobabel em 516 a.C 
      Este templo foi restaurado por Herodes 18 a.C  
      e foi destruído pelos romanos em 70 d.C 
3º Templo está com projeto para construção em       
      andamento. O Anticristo o profanará.  

   

Local onde os judeus se reúnem para orar, ler e 
ensinar a lei mosaíca, etc. O surgimento das sinagogas 
é normalmente atribuído ao período do exílio 
babilônico, quando os judeus deixaram de ter um 
templo para adorar e sacrificar em 586 a.C 





Muro das Lamentações 

Trata-se do único vestígio do segundo Templo que foi 
Construído por Zorobabel  e restaurado por Herodes.  

 considerado o lugar mais sagrado  
da Terra Santa pelos judeus 



Mesmo habitando com pagãos na Babilônia, o povo eleito do 
Senhor não poderia se contaminar, a lealdade não podia ser 

negociada. A nossa realidade não é diferente. 

No cativeiro Deus planejou trazer seu povo de volta à verdadeira 
adoração e mostrar às nações quem era o Deus de Judá. 

Daniel foi um 
homem leal a 

Deus da 
juventude à 

velhice 



Deus usa quem Ele quer em Suas mãos. 
Após os setenta anos de cativeiro (Jr 29:10), o Senhor escolheu 

um rei gentio para executar os Seus planos. 

O rei Ciro foi um instrumento nas mãos do Senhor  
para garantir o retorno do Seu povo 

 



https://youtu.be/0yaiYLoYJHk
https://youtu.be/0yaiYLoYJHk
https://youtu.be/0yaiYLoYJHk
https://youtu.be/0yaiYLoYJHk
https://youtu.be/0yaiYLoYJHk




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. 

Tudo que aconteceu com o povo de Judá foi por causa de sua 
desobediência, que trouxe como consequência o cativeiro. 



Deus estabelecerá um governo justo e eterno 



Vamos ver também que a 
A mensagem profética de Jeremias 
diz respeito a um “novo concerto 

com o Senhor” (Jr 31:31) 
 

No novo testamento, esse novo 
concerto foi estabelecido com a 

morte e ressurreição de  
Jesus (O Messias) 

(Lucas 22:20) 

As similaridades entre o profeta Jeremias e Jesus Cristo são 
muitas. Vamos ver nos subtópicos algumas delas. 



Tanto a missão do profeta Jeremias como a de Jesus não se 
resumia a pregar somente a sua nação (Jr 1:5) 

 

Tanto Jeremias como Jesus sofreram oposições em suas missões, 
ambos advertiram seus concidadãos que o juízo de Deus estava 

próximo  (Mt 12:14). 



1) Ambos eram Solteiros 
2) Ambos foram Rejeitados na própria nação 
3) Ambos sofreram com a rebeldia dos falsos profetas 
4) Ambos choraram sobre a cidade de Jerusalém 
5) Ambos profetizaram a ruína de Jerusalém 
6) Ambos foram honrados por Deus 

  

Aprendemos muito com Jeremias e suas 
dores. Entre todos os profetas, com exceção 
de Jesus, foi o que mais sofreu, não houve 

dores iguais às suas (Lm 1:12-13) 
  

Ao ponto de ficar conhecido universalmente 
como “o profeta das lágrimas”. 

 



Jeremias profetizou sobre a vinda de um líder, o Messias (Jr 23:5-6). 
O profeta o apresenta como um ramo da casa de Davi, o Rei que iria 

reinar com autoridade e justiça. 



No início do capítulo 23 de Jeremias, Deus fala sobre os pastores que 
não cuidaram do rebanho do Senhor causando destruição e dispersão. 

Todavia, Jeremias profetizou “... Vêm dias, diz o Senhor, em que 
levantarei a Davi um Renovo justo” (Jr 23:5). 

Virá um Pastor, Jesus 
Cristo (Jo 1), que 

agregará as ovelhas, 
fazendo-as voltar ao 

aprisco ... “Haverá um 
rebanho e um pastor” 

(Jr 23:3; Jo 10:16) 



Em um contexto de pecado, castigo, cativeiro e desolação, há 
promessa de restauração (Jr 30:17-22), renovação (Jr 23:5-6) e 

novo concerto (Jr 31:31-34) 

Jesus é o cumprimento das promessas. Ele é o renovo ! 
Ele restaura e é o mediador do novo concerto. Portanto, “há 

esperança, no derradeiro fim...” (Jr 31:17). 



Aqueles que atentarem à Palavra de Deus e se voltarem 
arrependidos para o Senhor desfrutarão do tempo de restauração. 
Quando Deus castiga o seu povo não visa destruir, mas restaurar. 

A palavra “renovo”, no hebraico, significa “um broto”, “um 
ramo”, “aquilo que cresce”.  Deus afirmava que a “árvore” irá 
renascer, do seu tronco, das suas raízes, um renovo surgirá. 

Jeremias 31:17-18 



A Lei e os sacrifícios efetuados no antigo concerto  
expunham a decadente condição espiritual do  

ser humano diante de Deus. 



O novo concerto é a providência divina para  
restaurar a comunhão do ser humano com Deus,  

por intermédio de Jesus Cristo 



Segundo o antigo concerto, Deus abençoaria o povo de Israel caso 
obedecesse às leis divinas e castigaria caso desobedecesse. 

O povo concordou e Moisés selou o compromisso 
oferecendo um sacrifício. 



Contudo, o povo de Israel descumpriu as exigências da Lei, 
revelando a incapacidade de toda a humanidade em viver de 

acordo com a vontade de Deus por seus próprios esforços. 

Por esta razão,  Deus prometeu um novo concerto, “não conforme 
o concerto que fiz com seus pais” (Jr 31:32).  

“Um melhor concerto... Melhores promessas.” (Hb 8:6). 

Quebra de Aliança 



Porém, no novo concerto, a demonstração de fidelidade a 
Deus começará no interior, no coração. 

O profeta Jeremias denunciou que o povo de Israel estava 
limitado a demonstrações exteriores, todavia vacilavam na 

pratica do pecado, viviam cometendo abominação (Jr 7) 



Antigo 
concerto 

Novo 
concerto 



A ação de Deus no interior do ser humano proporcionará  
a concretização desse plano divino:  

“e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo” (Jr 31:33)  

Agora, Por intermédio da Igreja, Deus está anunciando a todos os homens 
que se arrependam para que sejam “um povo para o seu nome” (At 15:14) 



Se estamos sendo conduzidos pela verdadeira adoração em 
uma comunhão intensa com Deus e 

com nossos irmãos. 

Devemos fazer um exame introspectivo à luz da Palavra de 
Deus, a fim de avaliar a nossa vida, se estamos realizando um 

bom trabalho no cumprimento da nossa missão, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.erivelton.com.br/

