Profetas Maiores
Capítulo 6: O Cantor do Cativeiro
Lição de Áudio do Velho Testamento no. 66

Objetivo: Entender a mensagem central da pregação de Jeremias.
“Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou; seu
nome é Senhor: 'Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e
insondáveis que você não conhece.’”
—Jeremias 33:2-3
Quando o povo de Jerusalém estava para ser levado cativo para Babilônia, Jeremias lhes
entregou algumas palavras de esperança, a fim de que eles as levassem para o cativeiro.
Apesar de lhes terem sido tiradas toda força e riqueza e apesar de estarem em estado de
horror e tristeza, Jeremias lhes disse que Deus ainda estava com eles. Eles poderiam
conhecê-lO no Seu amor, na Sua retidão e na Sua justiça. Na verdade, na Babilônia eles
dependeriam apenas de Deus, e lá viriam a conhecê-lO melhor. Jeremias pregou várias
mensagens, algumas vezes dando ilustrações visuais. A mensagem dele ensinou o povo
de Deus naquela época e nos ensina a confiar em Deus, a ter esperança no meio da
tragédia, e que o coração deles e o nosso podem ser mudados, se buscarmos a Deus e
pedirmos para Ele nos mudar.

.
1. Verdadeiro ou falso? Várias mensagens dos profetas são na forma de um sermão.
2. Verdadeiro ou falso? Jeremias não pregou apenas desgraça; ele também entregou
mensagens de esperança.
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3. Verdadeiro ou falso? Depois que Jerusalém foi derrotada e o povo de Deus perdeu toda
sua riqueza, moradia, trabalho e força, eles não tinham nenhuma esperança.
Assinale a resposta correta.
4. De acordo com Jeremias, como Deus pode ser conhecido na terra? (assinale as
alternativas que se aplicarem)
a. Através do Seu amor
b. Através da Sua retidão
c. Através de educação
d. Através da Sua justiça
e. Através da nossa riqueza
5. Qual foi o método mais usado por Jeremias para pregar?
a. Pregar em pé, de um púlpito
b. Escrever cartas e enviá-las por todo o reino
c. Fazer representações visuais para ilustrar sua mensagem
d. Cantar sua mensagem no templo
6. Por que Jeremias comprou terras de um parente?
a. Ele queria mostrar que o povo voltaria do cativeiro para sua terra.
b. Ele queria fazer uma última colheita antes do cativeiro.
c. Ele achou que depois poderia vender e ganhar dinheiro.
d. Ele queria poder alimentar os babilônios quando eles invadissem Jerusalém.
7. De acordo com Jeremias 33, o que Deus promete aos que clamam a Ele?
a. Exatamente o que pedimos.
b. Solução de todos os problemas.
c. Considerar se responde ou não.
d. Mostrar coisas que jamais vimos antes.
8. O que Jeremias fala sobre mudarmos nosso caminho?
a. Precisamos esquecer o passado e recomeçar por nós mesmos.
b.Se realmente decidimos melhorar, então conseguimos.
c. Somente Deus pode nos mudar.
d. Com boa ajuda psicológica, podemos ser pessoas melhores.
9. Quais foram os dois pecados contra os quais Jeremias pregou no Capítulo 2? (assinale
duas opções)
a. Eles foram como ovelhas desobedientes andando sem pastor.
b. Eles pararam de beber da Fonte de Água Viva e esqueceram-se de Deus.
c. Eles eram orgulhosos e não achavam que Deus deixaria o seu povo sofrer.
d. Eles cavaram seus próprios poços que não tinham água, ouvindo e crendo
em sabedoria humana.
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10. O que Jeremias fala sobre o coração humano?
a. Na nossa natureza pecaminosa, nosso coração é perverso.
b. Lá no íntimo, todos têm um bom coração.
c. Não tem como o coração ser mudado.
d. O coração é muito menos significante do que a razão.
11. Quem consegue realmente saber o que se passa no coração humano?
a. O nosso íntimo
b. Psicólogos
c. Aqueles que têm dons paranormais
d. Deus
De que maneiras você já tentou mudar? Você foi bem sucedido nas suas
tentativas? Você já experimentou o poder de Deus mudando o seu coração?
Existe alguma coisa que você quer que Deus mude no seu coração?

Agradeça a Deus pela Sua promessa de restauração depois do erro e de
transformação do coração se houver submissão a Ele. Peça a Ele que lhe mostre
coisas grandes e incríveis que você não sabe, como Ele prometeu.

