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Jeremias 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

JEREMIAS:Significa:” O Senhor estabelece, O Senhor EXALTA”:(+- 630a.C. +- 585 a. C.) 

A ideia central do livro de Jeremias é: “A apostasia de Judá e o cativeiro Babilônico”. 

**SEU CHAMADO: Jer. 1: 1 a 10: O reino de JUDÁ, estava afetado pela idolatria, 

corrupção, imoralidade. Esta idolatria constava na adoração de todos os tipos de deuses e 

rituais pagãos.  Deus chama a atenção de Jeremias, para que fosse forte, firme como o que? 

______________.  

Em Jer.1: 6 e 7 e 9 e 10, diz que era semelhante a uma? _________________________________. 

 Veja o que diz Jer. 15:16, o que Jeremias disse quando achou as Palavras do Senhor? 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.  

Jeremias iniciou seu ministério no 13º ano do rei Josias, até o 11º ano do rei Zedequias. 

Foram mais de 60 anos de ministério. Ele é profeta PRÉ EXÍLICO e continuou durante o 

exílio. 

Durante todo o tempo de seu ministério, Jeremias anunciou fielmente o julgamento divino, 

suportando oposição, espancamentos, aprisionamentos...! Lembram de Isaías?  

**SUA VISÃO: Jer. 1: 11 a 15: 

1) AMENDOEIRA: Esta árvore era a_________________________; antes que as outras 

árvores despertassem de seu sono de inverno, esta se despertava e florescia.  

O que isto significava? ___________________________________________________________________. 

2) A PANELA AO FOGO: Simbolizava o desastre, a calamidade, o castigo.   
O que significa o FOGO, na Bíblia? Purificação, limpeza, santidade... 
O texto de Jeremias diz que...” a panela se inclinava do norte “dando a entender a iminente 

invasão babilônica. 

Ex. Deuteronômio 28: 49. O que diz neste versículo? 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________. 

Esta profecia se cumpriu, como a Bíblia relata em Jer. 39: 1 a 12. O rei Nabucodonozor deu 

a Jeremias a opção de escolher ficar em Jerusalém ou ir para a Babilônia.  

A causa principal foi a grande IDOLATRIA. 

Tiago 4: 5:a Escritura diz que o que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? 

Descreva Zacarias 2: 8:_____________________________________________________. 
Isaías 42: 8:” ...Eu sou o Senhor... Não darei a minha glória a _________________________”.  
**SEU TRABALHO: Jer. 1: 16 a 19: Haviam outros pecados, porém a idolatria estava no topo.  
Como o profeta Jeremias foi comparado, pelo Senhor? Ele seria semelhante a que, segundo 
está escrito em Jer.1:18?______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________. 

No capitulo 2: 8 e 11, diz claramente que Israel TROCOU o Deus Todo Poderoso, pelo que? 
_________________________________________________________________________. 
O que diz em Oséias 9:10a, segundo o Senhor, como Ele/ou com o que Ele definiu Israel? 
_________________________________________________________________________. 
INTERESSANTE: Este “Baal” é importante até hoje: “BAAL-BERITE”: Beirute (Jz.8:33). 

“BAAL-ZEBUBE”: Belzebu, príncipe das trevas. (II Reis 1:2 a 17). 

Enquanto Israel deveria buscar as FONTES DA ÁGUA DA VIDA, como diz em João 4:14, 
o que este povo cavou para si? ________________________________________________. 
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Quais as “cisternas” que eu tenho cavado? Pelo que eu tenho trocado o Senhor? Que 

tipos de poços eu tenho buscado? Poços de pornografia, mentiras, perversão sexual, 

suborno, traição, pecados de “estimação”, que não conseguem me satisfazer, e, acima de 

tudo envenenam a minha vida e a minha saúde? Em João 4:13 e 14, “Jesus diz que, quem 

bebesse da água comum, tornará a ter sede, mas quem beber da ÁGUA QUE EU DOU, 

FLUIRÃO RIOS DE ÁGUA VIVA”. 

*Ler Jer. 44: 15 a 19: Prestar atenção nos Vs.15 a 17 e perceber a petulância deste povo. 

Jer.7: 16: Deus dá ao profeta, um recado estarrecedor.  

Que recado foi este? ________________________________________________________. 
Consegue imaginar? Este alerta para o profeta se repete em 11: 14 e 17, e novamente em 
14: 11 e 12. Quando a Bíblia diz alguma coisa uma, duas, três vezes, ou quando nós lemos: 
“...quem tem ouvidos para ouvir, ouça...”, o que isto significa? “Isto é extremamente sério”.  
Ler Provérbios 8: 36:” ...quem peca contra mim faz violência à sua própria alma, e todos os 

que Me aborrecem, amam a morte.  

Jer. 18: 1 a 6: O profeta é orientado por Deus a procurar uma OLARIA e prestar atenção ao 
oleiro, em seu ofício, em seu trabalho. A aplicação é simples:” ...eu quero ser, Senhor 
amado... como o vaso na mão do oleiro; quebra e transforma, até que enfim, Tua 
vontade, se...”    
Segundo está escrito em Jer.18:18, o que o povo de Judá fez? _______________________ 
_________________________________________________________________________. 
 Segundo Jer. 29: 10, quanto tempo Deus diz que durará o exílio babilônico e o que Deus fará, 
a partir daí?________________________________________________________________. 
*Lamentações: Por causa deste livro, Jeremias é chamado de: “Profeta Chorão”. 

*1) Jerusalém é desolada, transformando-se num lugar estéril e angustiante: (1: 1 a 22). O 

profeta Jeremias se assenta defronte a cidade, chora e lamenta, ao ver a cidade destruída. 

*2) Jerusalém é destruída, devido à ira do Senhor: (2: 1 a 22).  

No dia 18 de julho de 586 a.C., os babilônios acabam com a cidade, deixando, de resto, 

apenas os MAIS POBRES, destruindo, inclusive o formoso Templo de Salomão, saqueando, 

por completo, as suas riquezas. Deus cobriu Jerusalém com um véu, de vergonha e 

desprezo. 

*3) O profeta fica desolado e desconsolado, demonstrando seu sofrimento, seu lamento, 

sua esperança e sua oração: (3: 1 a 66). 

A grande verdade dos Vs. 21 a 26 especialmente os Vs.22 e 23. O profeta recebe de Deus, 

a garantia de que Judá não fora eliminada e sim, rebaixada, por causa dos pecados cometidos. 

*4) O profeta presenciou a derrota do povo, o cerco à cidade, mas recebe de Deus, a 

renovação de sua esperança, para um futuro, sob a direção do Senhor: (4: 1 a 22).  O 

pecado dos judeus, foi MUITO PIOR do que de Sodoma e Gomorra. Toda a beleza de 

Jerusalém tornou-se em feiura. O branco tornou-se negro, como a cor da morte. Pela 

fome, transformaram-se em esqueletos ambulantes. 

*5) O profeta intercede, clama, ora pelo povo: (5: 1 a 22). Jeremias confessa o pecado do 

povo, mesmo não tendo transgredido.  

PARA DECORAR: JEREMIAS 33: 3. 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  

- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria para marcar dia e hora 

da segunda chamada que deverá ser feita na semana seguinte à prova. Caso não seja feita a segunda chamada 

o aluno ficará com zero na prova. 

- A nota final do aluno será postada no site na pasta do SENIB. Média para aprovação no SENIB: 6,0. 

- Valor do teste desta matéria: 6,0 

- Versículos decorados: 2,0 

- Presença em todas as aulas: 2,0 

- NOTA FINAL DO ALUNO: ..................... 

 

      


