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Introdução
Assim como o remédio, a disciplina é di-

fícil de ser engolida, mas é necessária para 
a cura. Zedequias e Israel foram repreen-
didos e entraram em cativeiro por um pe-
ríodo determinado por Deus. Apesar da su-
jeição iminente aos babilônios ter sido uma 
grande humilhação para Israel, o povo po-
deria ter aceitado a disciplina de Deus e ti-
rado melhor proveito daquela situação por 
meio da cooperação. Um espírito de arre-
pendimento teria dado continuidade ao bom 
relacionamento que o rei Zedequias manti-
nha com o rei da Babilônia, sendo assim uma 
forte testemunha da providência e cuidado 
de Deus. Infelizmente, a tendência humana 
de evitar o castigo e buscar alternativas se 
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Estudando e Aplicando a História
“Este é o conteúdo da carta que o profe-

ta Jeremias enviou de Jerusalém aos líde-
res, que ainda restavam entre os exilados, 
aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo 
que Nabucodonosor deportara de Jerusalém 
para a Babilônia.” É assim que começa o tex-
to de estudo desta semana, que se encontra 
em Jeremias 29:1-14. Ficou curioso para sa-
ber o que a carta diz? Então, leia em sua Bí-
blia. Depois, faça as seguintes marcações:

Sublinhe as partes que você considera mais 
importantes. Quais são os pontos principais 
na história e as ideias que eles transmitem?

Circule as pessoas mencionadas nesta 
passagem e tente identifi car quem elas são 
e qual sua contribuição para a história.

DOMINGO – 12 DE JULHO

SÁBADO – 11 DE JULHO

“‘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’” 
(Jeremias 
29:11, 12).

Israel  Toma
o  Remédio

Lição  11 a 18 de julho de 20203

“‘Porque sou Eu que Toma
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tentação irresistível. Falsos profetas ofere-
ceram uma solução mais agradável para o 
cativeiro que se aproximava, dizendo que 
Deus quebraria o jugo do rei da Babilônia 
e que, dentro de dois anos, as coisas volta-
riam ao normal.

Ellen White declarou que Satanás tirou van-
tagem das circunstâncias por causa da rebel-
dia do povo, e levantou falsos profetas, tanto 
em Jerusalém como em Babilônia, para dar 
a mensagem que as pessoas queriam ouvir. 
Esses falsos profetas não puderam suportar 
a disciplina de Deus e fabricaram a ideia de 
que ainda assim poderiam vencer o inimigo.

A lição desta semana enfoca a disciplina 
transformadora de Deus e a teimosia do co-
ração humano.

Introdução
Assim como o remédio, a disciplina é di-

fícil de ser engolida, mas é necessária para 
a cura. Zedequias e Israel foram repreendi-
dos e entraram em cativeiro por um período 
determinado por Deus. Apesar da sujeição 
iminente aos babilônios ter sido uma grande 
humilhação para Israel, o povo poderia ter 
aceitado a disciplina de Deus e tirado me-
lhor proveito daquela situação por meio da 
cooperação. Um espírito de arrependimento 
teria dado continuidade ao bom relaciona-
mento que o rei Zedequias mantinha com o 
rei da Babilônia, sendo assim uma forte tes-
temunha da providência e cuidado de Deus. 
Infelizmente, a tendência humana de evitar 
o castigo e buscar alternativas se torna uma 

Introdução
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Estudando e Aplicando a História
“Este é o conteúdo da carta que o profe-

ta Jeremias enviou de Jerusalém aos líde-
res, que ainda restavam entre os exilados, 
aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo 
que Nabucodonosor deportara de Jerusalém 
para a Babilônia.” É assim que começa o tex-
to de estudo desta semana, que se encontra 
em Jeremias 29:1-14. Ficou curioso para sa-
ber o que a carta diz? Então, leia em sua Bí-
blia. Depois, faça as seguintes marcações:

Sublinhe as partes que você considera mais 
importantes. Quais são os pontos principais 
na história e as ideias que eles transmitem?

Circule as pessoas mencionadas nesta 
passagem e tente identifi car quem elas são 
e qual sua contribuição para a história.

De acordo com o verso 2, esta mensagem 
foi dada após o povo de Deus ir para o exílio. 
Por que você acha que a mensagem de con-
forto e promessa veio depois deles terem 
sido feitos prisioneiros? 
____________________________________

Por que você acha que esta passagem está 
na Bíblia?
____________________________________

Qual é a mensagem que Deus tem para 
você nesta história?
____________________________________

Escreva em uma única frase as boas-no-
vas desta passagem?
____________________________________

DOMINGO – 12 DE JULHO

SÁBADO – 11 DE JULHO

“‘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’” 
(Jeremias 
29:11, 12).
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TERÇA – 14 DE JULHOSEGUNDA – 13 DE JULHO
cura acontecesse, as pessoas precisavam 
tomar o remédio da disciplina.

É maravilhoso saber que Deus não muda 
Seus planos para conosco mesmo quando 
erramos. Se nos voltarmos para Ele, Sua 
mão estará estendida para nos socorrer. 
Essa foi a promessa feita a Judá. Passa-
dos os setenta anos de cativeiro, lhes seria 
permitido voltar e Deus renovaria a aliança 
com eles. Eles só precisavam se submeter 
e esperar no Senhor!

Complete o texto de Hebreus 12:11: “Quan-
do somos ____________, isso no momen-
to nos parece motivo de ___________ e não 
de _____________. Porém, mais tarde, os 
que foram ______________ recebem como 
recompensa uma vida ____________ e de 
_____________.”  O remédio da disciplina 
pode parecer amargo às vezes, mas ele aju-
da a trazer a cura.

O Texto-Chave desta semana, que se en-
contra em Jeremias 29:11, 12, é um dos 
mais lindos da Bíblia. Mostra exatamente o 
que Deus deseja para cada um de nós: paz, 
bem-estar, prosperidade. Até mesmo quan-
do o castigo vem da parte dEle é visando ao 
bem. Tem como propósito a correção, não 
a vingança.

Observe que o objetivo de Deus é dar-nos 
esperança e um futuro. No caso do povo de 
Judá, Ele prometeu que tudo fi caria bem, 
a despeito do exílio. “Se em justiça o Se-
nhor teve que ferir Seus fi lhos por meio do 
cativeiro, em Seu amor e misericórdia Ele 
os curaria por meio da restauração” (CBA, 
v. 4, p. 498).

As bênçãos divinas voltariam a cair sobre 
o povo quando buscassem o Senhor com 
sinceridade de coração. Mas, para que a 
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Você Sabia?
• Deus havia instruído Jeremias a usar 

um jugo (aquele objeto de madeira  colocado 
sobre os bois para atrelá-los à carroça) a 
fi m de demonstrar visualmente a discipli-
na que logo seria enviada por Deus. Hana-
nias, um falso profeta, quebrou o jugo e disse 
que, no prazo de dois anos, Deus libertaria 
o povo judeu.

• Deus disse que o jugo de madeira se-
ria substituído por um de ferro. E Jeremias 
profetizou a morte de Hananias para aquele 
mesmo ano. Cumprindo as palavras do pro-
feta: “Hananias morreu no sétimo mês da-
quele mesmo ano” (Jr 28:17).

• A carta de Jeremias foi endereçada aos 
judeus que já haviam sido levados para Ba-
bilônia. “O profeta informou aos exilados que 
a permanência deles no cativeiro naquela 



todos os que amo.

e se arrependam.

(AP 3:19, NTLH)

PORTANTO,

LEVEM AS COISAS A SÉRIO

EU CORRIJO 
E CASTIGO

TERÇA – 14 DE JULHOcura acontecesse, as pessoas precisavam 
tomar o remédio da disciplina.

É maravilhoso saber que Deus não muda 
Seus planos para conosco mesmo quando 
erramos. Se nos voltarmos para Ele, Sua 
mão estará estendida para nos socorrer. 
Essa foi a promessa feita a Judá. Passa-
dos os setenta anos de cativeiro, lhes seria 
permitido voltar e Deus renovaria a aliança 
com eles. Eles só precisavam se submeter 
e esperar no Senhor!

Complete o texto de Hebreus 12:11: “Quan-
do somos ____________, isso no momen-
to nos parece motivo de ___________ e não 
de _____________. Porém, mais tarde, os 
que foram ______________ recebem como 
recompensa uma vida ____________ e de 
_____________.”  O remédio da disciplina 
pode parecer amargo às vezes, mas ele aju-
da a trazer a cura.

época não era contrária à vontade de Deus 
e que eles deveriam aceitar tranquilamente 
seu destino e tirar o melhor proveito da si-
tuação” (CBA, v. 4, p. 497).

• Falsos profetas estavam pregando tan-
to em Jerusalém como em Babilônia que o 
tempo do cativeiro seria curto. Isso era o que 
o povo queria ouvir, mas não se tratava da 
mensagem de Deus.

• Na época em que a carta de Jeremias 
foi escrita, já haviam se passado aproxi-
madamente 10 anos da contagem total dos 
70 anos do cativeiro.

• Foi dada ao povo judeu levado cativo a li-
berdade de possuírem casas e terras. “O fa-
vor real oferecido a Daniel deve ter sido um 
fator que melhorou a sorte dos judeus cati-
vos” (Ibid., p. 498).

• No texto de Jeremias 29, é revelado o pla-
no de Deus para Judá: o cativeiro ofereceria 
a chance para um novo começo.
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Você Sabia?
• Deus havia instruído Jeremias a usar 

um jugo (aquele objeto de madeira  colocado 
sobre os bois para atrelá-los à carroça) a 
fi m de demonstrar visualmente a discipli-
na que logo seria enviada por Deus. Hana-
nias, um falso profeta, quebrou o jugo e disse 
que, no prazo de dois anos, Deus libertaria 
o povo judeu.

• Deus disse que o jugo de madeira se-
ria substituído por um de ferro. E Jeremias 
profetizou a morte de Hananias para aquele 
mesmo ano. Cumprindo as palavras do pro-
feta: “Hananias morreu no sétimo mês da-
quele mesmo ano” (Jr 28:17).

• A carta de Jeremias foi endereçada aos 
judeus que já haviam sido levados para Ba-
bilônia. “O profeta informou aos exilados que 
a permanência deles no cativeiro naquela 
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SEXTA – 17 DE JULHOQUARTA – 15 DE JULHO
É difícil aceitar a verdade quando estamos 

errados. O povo de Deus se desviou tanto de 
Seus caminhos que a única maneira de tra-
zê-los de volta era permitir que fossem do-
minados por Babilônia.

O plano de Deus não era puni-los, mas 
prepará-los para se tornarem o modelo 
que deveriam ser para o mundo. O caminho 
para se tornar um verdadeiro embaixador de 
Deus ao mundo não é fácil e a jornada geral-
mente envolve momentos em que as nossas 
fraquezas, as nossas faltas e até mesmo os 
nossos comportamentos pecaminosos se-
rão expostos. 

Contudo, a graça de Deus e a Sua mi-
sericórdia estarão sempre à dispo-
sição para nos alcançar e  ensinar 
a respeito da vida em abundância. 
Lembre-se da promessa de Deus re-
latada em Jeremias 29:11: “‘Porque 
sou Eu que conheço os planos que 

Leia o capítulo 36 do livro Os Ungidos, ob-
servando os detalhes da história. Deus esta-
va atento ao povo que estava em Judá, mas 
também enviou mensagens aos judeus que 
se encontravam cativos em Babilônia. En-
quanto Jeremias cumpria sua missão com 
Judá, Ezequiel estava sendo usado por Deus 
em Babilônia para alertar o povo de que 
não era sábio confi ar nas falsas profecias 
de um breve retorno a Jerusalém. Mas pa-
rece que muitos não estavam interessados 
nas mensagens.

Na citação de Flash, Ellen White se refere 
à maneira como as pessoas, no fi m dos tem-
pos, olharão para o pecado como coisa sem 
importância. Você vê isso como sendo uma 
verdade hoje em dia? Em que áreas de sua 
experiência você percebe o mundo minimi-
zando a gravidade do pecado? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Leia e marque em sua Bíblia os Versos de 
Impacto desta semana. Esses textos nos in-
centivam a confi ar em Deus e nos planos que 
Ele tem para nossa vida. É possível que algu-
mas vezes precisemos ser corrigidos para 
que nosso foco seja ajustado.

Como houve falsos profetas no tempo 
de Jeremias tentando convencer o povo de 
Deus a minimizar sua necessidade por dis-
ciplina e subverter os planos divinos para o 
seu crescimento, surgirão muitas “vozes” 
incentivando você a tomar o caminho mais 
fácil em vez do caminho certo.

Quais são as “vozes” que podem estar fa-
lando a você hoje? Identifi que-as e escreva 
nas linhas a seguir:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

“Até o fi m deste mundo 
se levantarão pessoas que 

criarão confusão e rebelião 
entre os que declaram ser 

representantes do verdadeiro 
Deus. Os que profetizam men-
tiras incentivarão outros a olha-

rem para o pecado como coisa 
sem importância. Eles procurarão 
culpar aqueles que os advertem do 

perigo pelas difi culdades que pas-
sam, exatamente como os judeus 
acusaram Jeremias de ser o res-
ponsável por suas difi culdades. Mas, 
assim como no passado, as mensa-
gens de Deus provarão ser verda-
deiras hoje” (Os Ungidos, p. 191).

FLASH
QUINTA – 16 DE JULHO

impactoimpacto
Versos de

Jeremias 30:11
Jó 5:17
Salmo 18:27

ALÉM DO ESTUDO

A maneira como reagimos à disciplina é um testemunho poderoso acerca de quem so-
mos. Que impacto essa afi rmação tem sobre você? Era mais confortável para o rei Zede-
quias acreditar em Jeremias, que profetizava tempos difíceis, ou nas outras pessoas que di-
ziam que tudo fi caria bem? Havia um jeito de descobrir quem estava com a razão? Comente 
mais a respeito com seus amigos do PG TEEN.
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SEXTA – 17 DE JULHO

Leitura da Semana 
• Os Ungidos,
capítulo 36

É difícil aceitar a verdade quando estamos 
errados. O povo de Deus se desviou tanto de 
Seus caminhos que a única maneira de tra-
zê-los de volta era permitir que fossem do-
minados por Babilônia.

O plano de Deus não era puni-los, mas 
prepará-los para se tornarem o modelo 
que deveriam ser para o mundo. O caminho 
para se tornar um verdadeiro embaixador de 
Deus ao mundo não é fácil e a jornada geral-
mente envolve momentos em que as nossas 
fraquezas, as nossas faltas e até mesmo os 
nossos comportamentos pecaminosos se-
rão expostos. 

Contudo, a graça de Deus e a Sua mi-
sericórdia estarão sempre à dispo-
sição para nos alcançar e  ensinar 
a respeito da vida em abundância. 
Lembre-se da promessa de Deus re-
latada em Jeremias 29:11: “‘Porque 
sou Eu que conheço os planos que 

tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fa-
zê-los prosperar e não de lhes causar dano, 
planos de dar-lhes esperança e um futuro.’” 

Se o seu desejo é seguir o plano de Deus 
para a sua vida, então esteja disposto a rece-
ber as instruções e até mesmo as adversida-
des que surgirem em seu caminho como ins-
trumentos divinos para  aperfeiçoá-lo como 
fi lho do Pai celeste.

Leia o capítulo 36 do livro Os Ungidos, ob-
servando os detalhes da história. Deus esta-
va atento ao povo que estava em Judá, mas 
também enviou mensagens aos judeus que 
se encontravam cativos em Babilônia. En-
quanto Jeremias cumpria sua missão com 
Judá, Ezequiel estava sendo usado por Deus 
em Babilônia para alertar o povo de que 
não era sábio confi ar nas falsas profecias 
de um breve retorno a Jerusalém. Mas pa-
rece que muitos não estavam interessados 
nas mensagens.

Na citação de Flash, Ellen White se refere 
à maneira como as pessoas, no fi m dos tem-
pos, olharão para o pecado como coisa sem 
importância. Você vê isso como sendo uma 
verdade hoje em dia? Em que áreas de sua 
experiência você percebe o mundo minimi-
zando a gravidade do pecado? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Quais são as “vozes” que podem estar fa-
lando a você hoje? Identifi que-as e escreva 
nas linhas a seguir:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

“Então, se você é um cristão procurando um 
ministério fácil em uma cultura pós-cristã onde 
cristãos são a minoria, você está iludido. Não foi 

assim nos dias de Jeremias e não será nos nossos 
também.” – Francis Schaeffer

“O homem que quer reger uma orquestra 
precisa estar de costas para a plateia.” 

– Max Lucado

COM

 OLHOS
OUTROS

ALÉM DO ESTUDO

A maneira como reagimos à disciplina é um testemunho poderoso acerca de quem so-
mos. Que impacto essa afi rmação tem sobre você? Era mais confortável para o rei Zede-
quias acreditar em Jeremias, que profetizava tempos difíceis, ou nas outras pessoas que 
diziam que tudo fi caria bem? Havia um jeito de descobrir quem estava com a razão? Comente
mais a respeito com seus amigos do PG TEEN.
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