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OBEDECENDO	
  A	
  DEUS	
  EM	
  MEIO	
  À	
  CRISE	
  
Jeremias 32.1-44
Para o nosso melhor entendimento, é necessário que conheçamos o cenário onde
este episódio narrado pelas Escrituras, acontece:
• O exército do Rei da Babilônia cercava Jerusalém, ninguém podia entrar ou sair.
Este tipo de cerco tinha como objetivo enfraquecer as pessoas que estavam
dentro da cidade através da fome e sede, até a sua rendição.
• O profeta, por profetizar em nome do SENHOR, foi encarcerado pelo Rei
Zedequias, Rei de Judá, no pátio da guarda que estava em sua casa. (Versículos
2 e 3).
• Jeremias estava vivendo um momento muito difícil e até mesmo desesperador.
• Extrairemos então deste texto bíblico, princípios para serem aplicados em nossas
vidas.
Aprendendo com Jeremias:
1. Mesmo nos momentos mais difíceis Deus ordena que seus servos façam alguma
coisa. (Versículos 6 a 7).
2. O que Deus diz sempre se cumpre. (Versículo 8).
3. Jeremias mesmo sem entender, obedeceu a ordem de Deus. (Versículos 9 a 15).
4. Depois de “obedecer”, Jeremias pede esclarecimentos a Deus. (Versículos 16 a
25).
5. Deus responde a Jeremias dando-lhe os esclarecimentos que pedira. (Versículos
26 a 44).
APLICAÇÃO:
a. Todos nós passamos por momentos difíceis, por situações muitas vezes até
desesperadoras.
b. Não podemos nos deixar envolver pelas circunstâncias de forma que não
possamos ouvir a voz de Deus.
c. Nestes momentos Deus pode nos mandar fazer coisas que a nossos olhos podem
parecer “impossíveis” ou até mesmo uma grande idiotice.
d. Nossa primeira função é “OBEDECER”. Depois até podemos orar para que
Deus nos esclareça sobre o que está acontecendo.
e. Deus sempre nos responderá.
f. Não conseguimos ver como ELE vê, então ELE precisa abrir os nossos olhos.
g. “Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo...”. 2
Coríntios 2.14a.
1. Quem de nós já não passou por momentos assim? Qual foi então o nosso
comportamento em meio à crise?
2. Qual deve ser o nosso comportamento a partir de hoje?
3. Que verdades importantes você aprendeu hoje?
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