Profetas Maiores - Guia do Professor c/ Respostas
Capítulo 5: A Series of Sobs
Lição de Áudio do Velho Testamento no.65
Objetivo: Entender o período e as mensagens de Jeremias.
“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor,
‘planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes
esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu
os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o
coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês’, declara o Senhor, ‘e os trarei de
volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu
os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei’, diz o Senhor.”
—Jeremias 29:11-14
Jeremias é chamado de “o profeta chorão” porque grande parte das suas profecias são
repletas de lágrimas e lamentações. Na verdade, o poema que ele escreveu depois do
Livro de Jeremias chama-se “Lamentações” e descreve a devastação de Jerusalém pelos
babilônios.
A queda de Jerusalém foi uma catástrofe que se estendeu por quase 20 anos. O ministério
de Jeremias durou cerca de 40 anos, durante o qual ele advertiu a catástrofe que estava
para acontecer e depois testemunhou as três invasões da Babilônia. Ele foi odiado por reis
e falsos profetas, porque sua mensagem era dura, mas era verdadeira. Ele também
profetizou que o povo de Deus voltaria do cativeiro depois de 70 anos.
Como Isaías, Jeremias escreveu várias profecias sobre a vinda do Messias. Essa
mensagem de esperança não era apenas para Judá, mas para todo o mundo. Ele pregou
que o significado e a satisfação na vida só podem ser encontrados quando conhecemos a
Deus.
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1. Verdadeiro ou falso? O Livro de Jeremias é bem organizado.
2. Verdadeiro ou falso? Jeremias foi impessoal, objetivo e completamente sem
envolvimento algum com os eventos que descreveu.
3. Verdadeiro ou falso? O ministério de Jeremias ocorreu durante o reinado de um rei –
cerca de sete anos.
4. Verdadeiro ou falso? O povo de Deus foi tocado com o choro de Jeremias.
Assinale a resposta correta.
5. Durante o reinado de Josias e o ministério de Jeremias, aconteceu uma reforma no
templo. O que foi redescoberto nesta ocasião?
a. A arca da aliança que estava perdida.
b. Ruínas de um antigo templo sob o novo.
c. Grande parte da riqueza de Salomão que estava escondida
d. Os rolos da Palavra de Deus, que tinham sido esquecidos
6. Por que a queda de Jerusalém levou tanto tempo?
a. Os exércitos de Deus eram muito bem armados e bem preparados e contraatacavam.
b. Por causa da rebeldia dos Reis, o julgamento de Deus ficava cada vez mais
severo.
c. Jerusalém e Babilônia tentaram negociações de paz, mas não chegaram a um
acordo.
d. Deus não decidia se ia continuar a julgar ou se ia perdoar o Seu povo.
7. Das opções abaixo, qual delas resume a mensagem de Jeremias?
a. “Deus rejeitou Israel e agora escolheu os babilônios como Seu povo.”
b. “Se vocês prepararem o seu exército, conseguirão derrotar a Babilônia.”
c. “Derrota e cativeiro são certos, mas Deus os trará de volta depois de 70
anos.”
d. “Deus ainda não decidiu o que vai fazer, por isso se vocês se arrependerem Ele
pode não trazer julgamento.”
8. Qual foi o conselho de Jeremias para os líderes de Jerusalém em relação aos ataques da
Babilônia?
a. Rendição
b. Acordo
c. Fuga para o Egito
d. Confiança em Deus e coragem para lutar
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9. Qual ilustração visível Jeremias usou para representar o cativeiro e o retorno dos
judeus?
a. Uma flor na primavera
b. Um camelo voltando do deserto
c. Um pedaço de um pote de barro que foi quebrado e restaurado
d. Sua própria doença e recuperação
10. Qual o efeito do cativeiro na idolatria de Judá?
a. Eles decidiram adorar ídolos porque Deus os havia esquecido.
b. Eles encontraram ídolos melhores para adorar na Babilônia.
c. Eles viram importância para toda cultura, ter seus próprios deuses.
d. Eles nunca mais adoraram ídolos.
11. Como Jeremias se sentiu a respeito da mensagem que Deus lhe revelou para pregar?
a. Ele acabou ficando cansado de pregar aquela mensagem.
b. Ele ficou grato a Deus por ter confiado a ele uma mensagem tão importante.
c. Ele nunca reclamou das dificuldades que essa tarefa lhe trouxe.
d. Ele teve alegria em ser usado por Deus.
12. O que Jeremias prometeu quando o povo de Deus estava sendo acorrentado e levado
para o cativeiro?
a. Deus nunca esqueceria o que eles tinham feito.
b. Deus tinha planos bons para lhes dar esperança e trazer restauração.
c. Deus Se esconderia deles até o tempo do Messias.
d. Eles seriam felizes e bem sucedidos na Babilônia.
13. Qual a diferença entre um profeta verdadeiro e um falso?
a. Um profeta verdadeiro prega boas novas e um falso, prega más notícias.
b. Um profeta verdadeiro é estimado por todos e o falso, odiado.
c. Um profeta verdadeiro deve morrer como mártir.
d. As palavras de um profeta verdadeiro são sempre verdadeiras, as do falso,
geralmente são falsas.
Você tem consciência de ter sido disciplinado por Deus? Foi difícil submeter-se
à vontade de Deus? Qual é a promessa de Deus para os que experimentam a Sua
disciplina de amor?

Agradeça a Deus pelo plano maravilhoso dEle para sua vida, de lhe dar
esperança e futuro. Agradeça a Deus porque Ele se importa conosco e por isso
nos corrige e disciplina. Peça a Ele que lhe ensine Sua vontade e a andar no Seu
caminho.

