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em Abuja, Nigéria.

3 Estabelecer um centro médico

Eritreia

Etiópia

Quênia

2 Abrir uma escola de ensino
fundamental e um centro de influência
urbano em Buchanan, Libéria.

1 Construir o Colégio Kobaya, para
ensino infantil, fundamental e médio,
em Conacri, Guiné.
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“Antes de formá-lo no
ventre Eu o escolhi; antes de
você nascer, Eu o separei e o
designei profeta às nações”
(Jeremias 1:5).
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SÁBADO – 27 DE JUNHO
Introdução

querido entre o povo. Ele seria rejeitado e
perseguido. Jeremias era ainda bem jovem
e, por isso, não se sentia capaz de cumprir
tal missão. Argumentou que não teria capacidade de carregar a grande responsabilidade que Deus colocou sobre ele.
Deus assegurou a Jeremias que ele havia
sido escolhido para executar aquela missão
antes mesmo de ter nascido. É maravilhoso
pensar que Deus nos conhece e tem planos
para nós antes mesmo de nascermos. Deus
disse exatamente isso a Jeremias. A lição
desta semana nos leva a pensar no que isso
significa. O que Deus está chamando você
para fazer ou para ser?

Deus chamou Jeremias para cumprir uma
missão especial e não muito fácil. O papel de
Jeremias como profeta seria alertar o povo
de Judá de que a paciência de Deus havia chegado ao fim. Assim como aconteceu com o reino do Norte de Israel algumas gerações antes,
o reino de Judá seria dominado por um poder
estrangeiro e o povo seria exilado. Por muito
tempo o povo de Judá ignorou as oportunidades de arrependimento concedidas por Deus
e agora teria que sofrer as consequências.
Do ponto de vista de Jeremias, essa era
uma missão aterrorizante. A mensagem de
Deus não o tornaria popular e muito menos

DOMINGO – 28 DE JUNHO
missão específica? Por que você acha que
ele reagiu dessa forma?
____________________________________
Quanto tempo antes Deus já tinha planos
para Jeremias? O que isso lhe diz sobre os
planos de Deus para sua vida?
____________________________________
Se Deus escolheu Jeremias para ser um
profeta antes até de ter nascido, ele estava
realmente livre para dizer não?
____________________________________
Que avisos Deus deu a Jeremias? Como
as promessas de Deus se relacionam com
os Seus avisos?
____________________________________
Você acredita que Deus tem um propósito para sua vida? O que você acha que poderia dizer para Deus se Ele falasse com você
como fez com Jeremias?

Estudando e Aplicando a História
Jeremias nasceu numa família sacerdotal.
É muito provável que, desde bem pequeno,
ele tenha sido educado para realizar o serviço sagrado. Enquanto crescia, ele manteve em seu coração o desejo de ver a nação de
Judá se voltando para os caminhos de Deus,
a fim de que as melhores promessas se cumprissem para eles. Mas as coisas não estavam indo muito bem... Por isso, Deus tinha
uma missão para Jeremias.
Leia em sua Bíblia o primeiro capítulo do
livro de Jeremias e observe como aconteceu
o chamado para que ele se tornasse um profeta num tempo especial. Depois, responda
às seguintes perguntas:
Qual foi a primeira reação de Jeremias
quando Deus o chamou para cumprir uma
5
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SEGUNDA – 29 DE JUNHO

A mensagem de Jeremias não seria útil
apenas para Judá, mas para todas as nações
da Terra! Não é para menos que Jeremias se
sentiu tão incapaz, considerando-se apenas
uma criança diante de tal responsabilidade.
Mas são exatamente as pessoas que não
se acham preparadas as que Deus pode usar
com mais eficácia, porque elas não dependerão das próprias forças e agirão pelo poder que vem do alto.
O trabalho seria difícil; porém, Deus fez
uma promessa a Jeremias. Complete o texto que se encontra no último verso do capítulo 1: “Eles ________________ contra você,
mas não o _________________, pois Eu estou com você e o __________________.”
Esteja certo de que Deus estará com você
também ao defender a verdade!

Leia novamente o Texto-Chave desta semana, que se encontra em Jeremias 1:5.
Esse é um dos textos mais significativos,
que mostram o interesse de Deus pelo ser
humano.
De acordo com o comentário na Bíblia de
Estudo Andrews, Jeremias foi especialmente escolhido para a tarefa. Embora o nascimento ocorra por meios naturais, Deus
é o doador da vida. Isso dá a Ele o direito à
vida e à obediência do profeta. Deus revela o conhecimento íntimo que tem de Jeremias e diz que o separou, ou seja, o escolheu
para ser profeta. Essa não era uma função
hereditária, que passava de pai para filho.
Apenas Deus escolhe quem serão Seus
mensageiros.

6

•
ac
Jo
du
Je
fel
gu
•
no
de

Je
de
rec
ora
se

útil
ções
s se
enas
ade.
não
usar
penpo-

s fez
texapíocê,
es.”
você

TERÇA – 30 DE JUNHO
Você Sabia?
• O chamado de Jeremias para ser profeta
aconteceu por volta do 13o ano do reinado de
Josias. Ele conviveu com cinco reis de Judá
durante seu ministério profético: Josias,
Jeocaz, Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Infelizmente, apenas o primeiro procurou seguir os caminhos de Deus.
• Jeremias possivelmente tivesse menos de 25 anos, talvez 18 ou 20 anos de idade quando recebeu o chamado.
• O ato que representou a consagração de
Jeremias ao ministério profético foi o toque
de Deus em seus lábios (Jeremias 1:9). Ele
recebeu nova força de raciocínio e expressão
oral. “Ao ser tocado nos lábios, Jeremias se
sentiu seguro de que não haveria dúvida quanto

a sua mensagem. Ele sairia para anunciar as
palavras que o Espírito de Deus colocasse em
seu coração” (CBA, v. 4, p. 377).
• Fazia aproximadamente 100 anos que o
reino do Norte de Israel – 10 das 12 tribos –
tinha sido derrotado pelo rei da Síria e levado cativo. A mensagem de advertência a Judá
era de que teriam o mesmo destino porque
não estavam cumprindo sua parte na aliança que tinham feito com Deus.
• Deus usou alguns objetos para ilustrar a
situação de Judá: o ramo de uma amendoeira
e a panela fervendo. Ele disse que Jeremias
“devia fazer sua parte sem temor, e Deus faria a dEle, concedendo proteção e poder necessários” (CBA, v. 4, p. 378, 379). O profeta
seria como uma cidade fortificada. Tentariam
impedir o seu trabalho, mas os inimigos não
prevaleceriam.

“Ninguém o despreze pelo fato
de você ser jovem,
fiéis
mas seja um exemplo para os
na palavra, no procedimento,
no amor, na fé e na pureza”

(1Tm 4:12).
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QUARTA – 1o DE JULHO

Versos de

impacto

Leia em sua Bíblia os Versos de Impacto
desta semana. O chamado de Deus para
Jeremias não foi para fazer um trabalho fácil, que faria com que todo mundo gostasse
dele. Na verdade, Jeremias tinha uma função
muito difícil a desempenhar. Seu trabalho era
dizer ao povo de Judá que Deus iria puni-los
porque haviam se rebelado contra Ele.
As pessoas normalmente não gostam de
ouvir que elas estão fazendo coisas erradas.
Deus advertiu Jeremias de que sua mensagem o tornaria impopular e as pessoas o rejeitariam por isso. Não foi porque Jeremias
fez as coisas do seu jeito que as pessoas ficaram descontentes – ele fez apenas o que
Deus lhe pediu.

Salmo 139:15, 16.
Mateus 5:11, 12.
Romanos 8:29-31

Se obedecessem a Deus e voltassem para
Seus caminhos, a punição seria evitada. Mas
o povo e seus líderes eram orgulhosos. Eles
achavam que o templo e as cerimônias ali
realizadas os tornavam pessoas especiais.
Não admitiam que precisavam de uma verdadeira reforma no coração e na vida. Será
que podemos estar correndo o mesmo risco
hoje? A mensagem de Jeremias ainda serve
de alerta para nós.

QUINTA – 2 DE JULHO

Leia o capítulo 34 do livro Os Ungidos.
Jeremias é identificado como o homem
que sentia a angústia de Deus. Por natureza, era uma pessoa tímida. “Ele tinha
grande desejo de encontrar um lugar silencioso e isolado em que não precisasse
testemunhar a constante rebelião da nação que ele tanto amava. Seu coração era
torturado de angústia pela ruína causada pelo pecado. [...] No entanto, o fiel profeta era fortalecido dia a dia” (Os Ungidos,
p. 181, 182). Ele permaneceu firme até o fim!
Muitos dos crentes como Jeremias veem
coisas acontecerem no mundo ao redor deles
– talvez até mesmo na igreja – que não acham
corretas. Deus nos chama para falar – não
com espírito de condenação mas de amor –
contra o pecado, a injustiça e a crueldade.
Que tipo de coisas acontecem ao seu redor que você acha erradas? O que você pode
fazer?

FLASH

“Por quarenta anos, Jeremias deveria ser uma testemunha da verdade e da justiça.
[...] Ele seria preso, desprezado,
odiado, rejeitado por muitos e, finalmente, partilharia da tristeza
e dor que se seguiriam à destruição da cidade condenada. Por outro
lado, Jeremias recebeu várias vezes
a oportunidade de olhar para além
das tristes cenas do presente para
o futuro glorioso, quando o povo de
Deus seria novamente levado para
Sião” (Os Ungidos, p. 176, 177).

A Bíblia está repleta de esperança, promessas e encorajamento. Mas existe tempo para palavras negativas também – tempo
para apontar o pecado, para alertar as pessoas sobre as consequências de suas ações.
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SEXTA – 3 DE JULHO

podem ser muito mais empolgantes e deJeremias foi chamado por Deus para cumsafiadoras do que as experiências que teprir uma missão especial. Ele sabia que não
remos com uma vida “comum” sem Deus.
seria fácil e poderia até mesmo enfrentar siAceite o desafio. Confie no plano que Ele tem
tuações perigosas e perseguições. A princípara a sua vida.
Faça das palavras de Jeremias as suas:
pio, Jeremias não se sentiu capaz de cumprir
a tarefa. Pensou ser jovem demais e inexpe“A minha porção é o Senhor; portanto,
riente. Mas com a ajuda e o apoio de Deus,
nEle porei a minha esperança. O Senhor é
ele se tornou um poderoso mensageiro do
bom para com aqueles cuja esperança está
Senhor. Aceitou o grande desafio que lhe tinEle, para com aqueles que O buscam;
nha sido confiado.
é bom esperar tranquilo pela salvação do
Deus tem um desafio para você também.
Senhor” (Lamentações 3:24-26).
Ele já o conhecia antes mesmo de você ter
nascido, assim como conhecia Jeremias.
O plano que Ele tem para a sua vida não anula
seu livre-arbítrio, sua oportunidade de escolha, mas Deus espera que você coloque a sua
vontade em harmonia com a dEle e assim poderá usá-lo para realizar grandes coisas.
Como a missão de Jeremias, a sua
missão também pode envolver desafios
e até dificuldades. As coisas que Deus
nos pede para fazer nem sempre são
“Cada um tem na vida sua vocação específica ou
fáceis. Mas no fim são sempre gratimissão; cada um precisa assumir um compromisficantes e certamente representam o
so que exige dedicação. Assim como ele não pode
melhor para a nossa vida – e também
ser substituído nem pode viver duas vezes,

COM
SORTUO
OLHOS

Leitura da Semana

Os Ungidos, capítulo 34

cada desafio é único e também sua oportunidade para realizá-lo.”
– Viktor Frankl

ALÉM DO ESTUDO
Este é um espaço para você fazer conexão do tema da semana com a sua vida. É um espaço
que o ajudará a refletir sobre os assuntos tratados e discutir com seus amigos no PG TEEN.
É incrível como Deus pode transformar pessoas tímidas em corajosas mensageiras. Ele
enxerga o potencial que elas podem alcançar. Esse foi o caso de Jeremias, que se sentia incapaz de realizar uma obra tão grande, como foi a de alertar o povo de Judá e dar os recados
de Deus para pessoas poderosas. Você já teve dúvidas a respeito da vontade de Deus para
sua vida? Já se perguntou o que poderia fazer para ter certeza de quais são os planos que
9
Ele tem para você? Participe de seu PG de adolescentes
e converse mais sobre este tema.
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Agosto

Qua. 1o – Isaías 5
Qui. 2 – Isaías 11
Sex. 3 – Isaías 26
Sáb. 4 – Isaías 35
Dom. 5 – Isaías 36
Seg. 6 – Isaías 37
Ter. 7 – Isaías 38
Qua. 8 – Isaías 39
Qui. 9 – Isaías 40
Sex. 10 – Isaías 42
Sáb. 11 – Isaías 43
Dom. 12 – Isaías 58
Seg. 13 – Isaías 60
Ter. 14 – Isaías 63
Qua. 15 – Jeremias 9
Qui. 16 – Jeremias 10
Sex. 17 – Jeremias 24
Sáb. 18 – Jeremias 26
Dom. 19 – Jeremias 32
Seg. 20 – Jeremias 52
Ter. 21 – Daniel 1
Qua. 22 – Daniel 2
Qui. 23 – Daniel 3
Sex. 24 – Daniel 4
Sáb. 25 – Daniel 5
Dom. 26 – Daniel 6
Seg. 27 – Daniel 7 e 8
Ter. 28 – Daniel 9
Qua. 29 – Daniel 12
Qui. 30 – Oseias 14
Sex. 31– Joel 2
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❑
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❑
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❑
❑
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❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Sáb. 1o – Amós 8
Dom. 2 – Obadias
Seg. 3 – Jonas 1 e 2
Ter. 4 – Jonas 3 e 4
Qua. 5 – Miqueias 4
Qui. 6 – Naum 1
Sex. 7 – Habacuque 3
Sáb. 8 – Sofonias 2
Dom. 9 – Ageu 2
Seg. 10 – Zacarias 4
Ter. 11 – Malaquias 3 e 4
Qua. 12 – Mateus 1
Qui. 13 – Mateus 2
Sex. 14 – Mateus 3
Sáb. 15 – Mateus 4
Dom. 16 – Mateus 5
Seg. 17 – Mateus 6
Ter. 18 – Mateus 7
Qua. 19 – Mateus 8
Qui. 20 – Mateus 9
Sex. 21 – Mateus 10
Sáb. 22 – Mateus 11
Dom. 23 – Mateus 12
Seg. 24 – Mateus 13
Ter. 25 – Mateus 14
Qua. 26 – Mateus 15
Qui. 27 – Mateus 16
Sex. 28 – Mateus 17
Sáb. 29 – Mateus 18
Dom. 30 – Mateus 19
Seg. 31 – Mateus 20

Setembro
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
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❑
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❑
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❑
❑
❑
❑
❑
❑

Ter. 1o – Mateus 21
Qua. 2 – Mateus 22
Qui. 3 – Mateus 23
Sex. 4 – Mateus 24
Sáb. 5 – Mateus 25
Dom. 6 – Mateus 26
Seg. 7 – Mateus 27
Ter. 8 – Mateus 28
Qua. 9 – Marcos 1
Qui. 10 – Marcos 2
Sex. 11 – Marcos 3
Sáb. 12 – Marcos 4
Dom. 13 – Marcos 5
Seg. 14 – Marcos 6
Ter. 15 – Marcos 7
Qua. 16 – Marcos 8
Qui. 17 – Marcos 9
Sex. 18 – Marcos 10
Sáb. 19 – Marcos 11
Dom. 20 – Marcos 12
Seg. 21 – Marcos 13
Ter. 22 – Marcos 14
Qua. 23 – Marcos 15
Qui. 24 – Marcos 16
Sex. 25 – Lucas 1
Sáb. 26 – Lucas 2
Dom. 27 – Lucas 3
Seg. 28 – Lucas 4
Ter. 29 – Lucas 5
Qua. 30 – Lucas 6
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