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PROFETA JEREMIAS:
O Profeta Jeremias (=“Deus constituiu”) foi chamado 
por Deus muito jovem e viu a ruina do Reino de Judá 
sob a invasão dos babilônios. Seu ministério durou cer-
ca de 40 anos. Jeremias, muitas vezes perante os confli-
tos, sentiu-se esmagado pela missão. Mas em contra-
partida, o profeta sentia a presença de Deus como ele 
lhe havia prometido.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fi-
éis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso 
Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos 
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e 
gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor 
Nosso. Amém!

2) LER: Jeremias 1,4-10
“A palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos: 
Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conhe-
ci; antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí 
profeta para as nações. Mas eu disse: “Ah! Senhor Deus, eis 
que eu não sei falar, porque sou ainda criança! Mas o Se-
nhor me disse: Não digas: “Eu sou ainda criança! Porque a 
quem eu te enviar, irás, e o que eu te ordenar falarás. Não 
temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar, 
oráculo do Senhor. Então o Senhor estendeu a sua mão e to-
cou-me a boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho as mi-
nhas palavras em tua boca. Vê! Eu te constituo, hoje, sobre 
as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, 
para exterminar e para demolir, para construir e para 
plantar.”

O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure ape-
nas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine 
a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ O profeta Jeremias descreve que a palavra do Senhor se 
dirigiu a ele.
+ Deus revela que já o conhecia antes de ser concebido.
+ Deus o chama para a missão: “Eu te constituí profeta para 
as nações”.
+ Jeremias resiste: “Ah! Senhor Deus, eis que eu não sei falar, 
porque sou ainda criança!”.
+Deus insiste: “...a quem eu te enviar, irás, e o que eu te orde-
nar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo 
para te salvar...”.

“Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci” (Jr 1,5)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. + Deus toca na boca do profeta e diz: “Eis que ponho as mi-
nhas palavras em tua boca. Vê! Eu te constituo, hoje, sobre as 
nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para 
exterminar e para demolir, para construir e para plantar”.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destina-
tário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Pa-
lavra?
+ A escuta e o encontro com a Palavra de Deus foram 
decisivos para Jeremias. Qual o lugar que a Palavra de 
Deus ocupa em sua vida?
+ Deus escolheu e chamou Jeremias para uma missão. 
Você existe por iniciativa de Deus porque ele o ama. Re-
flita no grande milagre que foi o seu chamado à vida 
por iniciativa e profundo amor de Deus.
+ O chamado de Deus sempre corresponde a uma mis-
são. Qual a missão a que Deus o chama? 
+ No batismo você foi ungido profeta. Reflita nisso!
+ Deus disse a Jeremias: “Não temas diante deles, porque eu 
estou contigo para te salvar...” Reflita nas manifestações 
da presença de Deus em sua vida.

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo 
orações que podem ser: louvor, agradecimento, súplica, pedi-
do de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração de-
pois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Agradeça a Deus o dom da sua vida e o de seus fami-
liares.
+ Agradeça a Deus por tantas vezes ao longo da vida ma-
nifestar sua presença e seu amor incondicional.
+ Peça a graça de Deus para corresponder à missão re-
cebida.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhu-
ma palavra, há só silêncio. Contemplo este caminho que Deus 
propõe pela sua Palavra. Contemplo a minha vida a partir 
desta Palavra. O que minha vida muda a partir da vivência 
desta mensagem? Qual compromisso que devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 95(94):  – “Vinde, exultemos no Senhor...”

Rezou conosco? Clique aqui: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa

História da Salvação - nº 44 - Profeta Jeremias


