A Bíblia Inteira num Ano
Lição 19 – Os Livros de Jeremias e Lamentações de Jeremias
1. Jeremias
O livro de Jeremias não segue uma ordem tópica nem cronológica. Ao ler este livro, deve ignorar o elemento de
tempo quando não está declarado definitivamente, e concentrar-se nos assuntos com que Jeremias lida em cada
capítulo.
2. O Homem
Jeremias viveu num tempo muito parecido como o nosso. Isaías tinha dito a Judá nas suas profecias que o
julgamento viria se eles não se voltassem para Deus. A mensagem de Jeremias era para avisar o povo que a hora
de julgamento tinha chegado e que nada os poderia salvar agora. Jeremias é conhecido como “o profeta
chorão” e “o profeta de coração quebrado” – (9:1, 13:17). A época histórica da vida de Jeremias é 2 Reis 22 a 25.
O livro é em parte uma autobiografia porque ele deu-nos tanta história pessoal.
(1) Nasceu um sacerdote – (1:1)
(2) Escolhido para ser profeta antes do seu nascimento – (1:5)
(3) Chamado ao ofício profético – (1:6)
(4) Proibido de casar por causa dos tempos terríveis – (16:1-4).
(5) Rejeitado pelo seu próprio povo (11:18-21), odiado e espancado (20:1-3), preso (37:11-16)
(6) Queria demitir-se mas não pude – (20:9)
3. A Mensagem Central
“...aonde quer que eu te enviar, irás... ponho-te, neste dia, sobre as naçóes e sobre os reinos para arrancares, e
para derribares, e para destruíres, e para arruinares; e também para edificares e para plantares.” (1:7 e 10 ou
26:12-13).
Se os homens aceitam a Palavra de Deus, lhes dará vida; se rejeitam, trará condenação – João 3:36.
4. A Estrutura do Livro
(1) A Chamada do Profeta – capítulo 1.
(2) Sermão antes da queda de Jerusalém – capítulo 2-38.
(3) A queda de Jerusalem e Judá – capítulo 39.
(4) Mensagens ao remanescente Judaico – capítulos 40-44.
(5) Profecias contra nações gentias – capítulos 45-51.
(6) Apendice – Olhando para trás à queda de Judá – capítulo 51.
Capítulos 1 a 39 são todos antes da queda de Jerusalém.
Primeiro, a chamada do profeta em capítulo 1.
A seguir, capítulos 2 a 20 são profecias gerais e não sabemos o tempo de entrega.
Capítulos 21 a 39 são profecias específicas e dizem-nos o tempo de entrega nas primeiras palavras de cada
capítulo.
Capítulo 39 fala da queda de Jerusalém à Babilónia.
Capítulos 40 a 44 contêm as profecias de Jeremias sobre nove nações gentias.
5. As Profecias Messiânicas de Jeremias
(1) O ministério de Jeremias incluiu umas profecias maravilhosas sobre Cristo e o futuro. Nota Jeremias 23:3-6.
”Renovo justo”, “Rei”, e “Senhor justiça nossa” são todos nomes que identificam Jesus. Leia Lucas 1:30-33.
(2) Em Jeremias 30:1-10 vemos um evangelho – uma boa notícia. Nota “farei tornar o cativeiro do meu povo
Israel e Judá” – “torná-los-ei a trazer à terra que dei a seus pais, e a possuirão” – “servirão ao Senhor, seu
Deus, como também a David, seu rei, que lhes levantarei.” Esta cena é do reino do milênio. O povo é
novamente reunido, a terra é possuída, e o Rei Messias reina. Compara com Romanos 11:26-27.

(3) Jeremias 33:15 “Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a David um Renovo de justiça, e ele fará
juízo e justiça na terra.” O Renovo é Cristo (Romanos 1:3). Veja novamente o contrato que Deus fez com
David em 2 Samuel 7:8-16. Estas profecias falam da segunda vinda de Cristo e do seu reino como Rei.
6. O Novo Contrato – Jeremias 31:31-34
Jeremias viu que se um dia houvesse alguma esperança para este povo, não poderia ser através de um regresso
ao contrato velho feito por Deus e Moisés. O Senhor contou-lhe do seu novo contrato - um contrato de graça,
não lei; não um contrato para o exterior que exige obediência – mas uma mudança interior que lhes dará
desejos e motivos santos e puros. O centro deste novo contrato seria o Filho de David. O Filho de David veio e
selou o contrato com o seu próprio sangue. Veja Hebreus 8:6-7. Hebreus 8:8-12 cita as palavras de Jeremias.
Veja também Hebreus 9:14-15. Jeremias não viu a época atual da igreja mas claramente viu as glórias do Reino
de Cristo após esta época da igreja. O seu povo, os Judeus, esperem pelo dia em que podem ver o seu Messias e
Salvador.
7. Jeremias Ensina-nos Verdades Divinas
(1) Deus chama homens para falar por Ele – 1:5-9.
(2) Deus reina nos acontecimentos de homens – 18:6-10.
(3) Pecado não passa despercebido – 17:5-6.
(4) Deus fielmente cumprirá a Sua promessa a Israel – 31:1-9.
(5) Deus enviará o Messias para estabelecer o Seu Reino – 23:5-6, 30:7-9, 33:15-16.
(6) Nota também:
A mensagem contra pastores sem fé – 23:1-2.
O cativeiro de 70 anos profetizado – 25:9-13.
A Palavra destruída mas cumprida – 36:18-28.
1. Lamentações
Este livro, escrito por Jeremias, olha para trás ao evento antecipado no livro de Jeremias – a queda de Jerusalém.
Como diz o nome, este livro é um livro de lamentações. A sua alma lamentou ao ver o seu povo levado e a
cidade santa destruída.
2. O Título
Este livro recebe o seu nome da palavra Hebraica “QINOTH” e Grego “THRENOI” que quer dizer “lamentações”
ou “chorar em voz alta.”
3. O Seu Lugar na Bíblia
Este livro aparece no agrupamento de livros do Velho Testamento chamado “as escrituras” que faz parte da
“Megilloth” ou “rolos.” Os “rolos” são compostos de cinco livros que os Judeus lêem publicamente nas festas
Judaicas.
CANTARES DE SALOMÃO – na Páscoa
RUTE – no dia de Pentecostes
ECLESIASTES – na festa dos Tabernáculos
ESTHER – na festa de Purim
LAMENTAÇÕES – no aniversário da destruição de Jerusalém
4. Características e Estilo
Lamentações é um grupo de cinco poemas. Os capítulos têm o mesmo número de versículos (22), menos o do
meio (capítulo 3) que tem tres vezes o número de versículos (66). Isto é porque há 22 letras no alfabeto
Hebraico. Em capítulos 1, 2, e 4 – cada versículo começa com uma letra do alfabeto Hebraico. O terceiro
capítulo está escrito em trigêmeos (os primeiros tres versículos começam com a primeira letra, os próximos 3
versículos com a segunda letra, etc.) O quinto capítulo contém 22 versículos mas não segue o mesmo padrão.
5. A Estrutura do Livro
(1) O Apuro de Jerusalém – capítulo 1
(2) A Ira de Jeová – capítulo 2
(3) A Tristeza de Jeremias – capítulo 3

(4) Novamente a Ira de Jeová – capítulo 4
(5) A Oração de Jerusalém – capítulo 5
6. A Mensagem do Livro
(1) As lamentações sobre Jerusalém por causa do seu pecado – 1:18-21. Compara com Lucas 13:34-35 e 19:4144.
(2) A confissão de pecado – 3:59, 5:16. Veja Mateus 10:32 e Romanos 10:9.
(3) Esperança – 3:21-32, 5:21. Babilónia a conquistadora e Jerusalém a conquistada. No futuro será a glória
para Jerusalém e a ruína para a Babilónia. Veja Colossenses 1:4-5 e 1:27.
(4) A misericórdia e bondade de Deus – 3:21-32. Podemos dizer com Jeremias “...grande é a tua fidelidade”
(3:23). Veja 1 Tessalonicenses 5:24 e 2 Tessalonicenses 3:3.

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
Jeremias foi conhecido como _______________________________________________________________.
Jeremias foi escolhido para ser profeta quando? ________________________________________________
Qual o contrato que Jeremias viu e escreveu? __________________________________________________
Jeremias lamentou sobre o que? _____________________________________________________________
TRABALHOS PARA CASA:
1. Leia o livro de Ezequiel – 7 capítulos por dia ou capítulos chaves: 1, 2, 3, 8, 11, 20, 26, 28, 34, 36, 37.
2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana.
3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia.
4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia.

