Profetas Maiores
Capítulo 7: As Más Notícias de Deus
Lição de Áudio do Velho Testamento no. 67
Objetivo: Entender mais sobre as mensagens de Deus através de Jeremias e
como Ele usou este profeta.
“‘Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles
dias’, declara o Senhor: ‘Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos
seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo’”.
—Jeremias 31:33
Havia dois tipos de pessoas em Jerusalém quando a cidade estava sendo tomada pelos
Babilônios: aqueles que entenderam que o cativeiro era um castigo de Deus e aceitaram
Sua disciplina, e aqueles que se recusaram a reconhecer o que estava acontecendo como
sendo a vontade de Deus e se rebelaram. Aos que se submeteram ir para Babilônia como
um julgamento e se arrependeram de seus pecados Deus prometeu ajuda. Ele
providenciaria para que fossem bem tratados e lhes deu um novo coração que podia
responder a Ele e trazer a próxima geração de volta a Jerusalém. Mas aqueles que
rejeitaram a mensagem de Jeremias e não se arrependeram, Deus advertiu que eles iam
passar por derrota, fome e doença até que fossem destruídos.
Jeremias pregou vários sermões sobre esses dois tipos de pessoas e foi muito
ridicularizado por sempre entregar más noticias. Entretanto sua pregação foi a única
esperança para os judeus que ouviram seus sermões e suas profecias sobre a restauração
futura, e sobre o Messias, que continuam a nos dar esperança hoje.

1. Verdadeiro ou falso? Apesar de Deus está sempre disposto a nos perdoar, às vezes,
cicatrizes e conseqüências dos nossos pecados são irreversíveis.
2. Verdadeiro ou falso? Jeremias pregou que somos donos do nosso próprio destino.
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3. Verdadeiro ou falso? Jeremias falou com dureza sobre aqueles que confiam em si
mesmos para se guiar e ajudar.
4. Verdadeiro ou falso? O Livro de Jeremias se encerra com o profeta se alegrando e
celebrando o favor de Deus.
Assinale a resposta correta.
5. Que ilustração Jeremias usou como uma descrição da rejeição de sua mensagem pelo
povo, de que o cativeiro era um castigo de Deus?
a. Roupas imundas
b. Figos ruins
c. Cabras perdidas
d. Vinho Derramado
6. Jeremias não foi a única pessoa na Bíblia a usar a ilustração de solo arado. Quem mais
a usou?
a. Moisés
b. Davi
c. Elias
d. Jesus
7. O que representam os quatro tipos de solo usado na parábola de Jesus?
a. Quatro respostas às boas novas da salvação
b. Os quatro reinos de Deus
c. Os quatro caminhos da salvação
d. Quatro frutos que davam em Israel
8. Quando Jeremias pregou dizendo para o povo trabalhar a terra, o que ele queria que o
povo fizesse?
a. Cultivasse mais as técnicas de plantio para que as colheitas fossem melhores
b. Cavasse ao redor de Jerusalém para que os babilônios pudessem cultivar suas
sementes
c. Estivesse preparado para receber a semente da Palavra de Deus
d. Enterrasse todas as cópias das Escrituras para que o inimigo não as levasse
9. Como Jeremias respondeu quando o povo caçoou das suas “más notícias”?
a. Ele disse que eles eram as más notícias e os repreendeu por caçoarem da
Palavra de Deus.
b. Ele tentou encontrar alguma coisa mais alegre para falar para eles.
c. Ele disse a Deus que não iria mais pregar.
d. Ele pegou algumas pedras para jogar neles.
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10. O que mostra que Jeremias era um profeta verdadeiro?
a. Ele tinha aparência de profeta.
b. Seu pai era um profeta e o treinou para que ele também fosse profeta.
c. Suas profecias sobre calamidade e restauração se cumpriram.
d. Ele operou muitos milagres.
11. Por que Jeremias advertiu o povo para que não se casasse?
a. O celibato é mais espiritual do que o casamento.
b. Como parte do Seu julgamento, Deus proibiu o casamento por 70 anos.
c. O templo tinha sido destruído e por isso não havia lugar santo para cerimônias
de casamento.
d. Durante o período de cativeiro e perseguição, casamento e filhos
resultariam em famílias separadas.
12. O que Jeremias profetizou a respeito do coração do povo de Deus?
a. Deus daria ao Seu povo um novo coração e escreveria Sua lei em seus
corações.
b. Eles jamais aceitariam Deus em seus corações novamente.
c. O povo retornaria para Deus e depois se desviaria novamente.
d. Seus corações eram tão ímpios que Deus não conseguiria redimi-los.
Deus já lhe deu um novo coração? Se a resposta for sim, o que mudou em você
desde que recebeu esse novo coração? Se não, você acredita que precisa de um
novo coração? Por que?

Agradeça a Deus pelo seu novo coração. Peça a Ele que continue a trabalhar no
seu coração e no coração daqueles que você conhece. Ore para que sua vida e
seu coração estejam sempre transbordantes de gratidão e louvor a Deus.

