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Jeremias nasceu em uma 
casa religiosa no reino de 
Judá.  Seu pai, Hilquias, era 
um sacerdote.  A família 
morava em uma cidade 
chamada Anatote, não muito 
longe de Jerusalém.  Talvez 
os pais de Jeremias achavam 
que ele também iria se 
tornar um sacerdote.  Mas 
Deus tinha outros planos.



Na época do nascimento de 
Jeremias, o povo de Deus 
não estava vivendo de 
acordo com a Palavra de 
Deus.  Quase todo mundo, 
desde o rei até o mais 
humilde trabalhador, adora 
deuses falsos - mesmo 
dentro do templo santo de 
Deus!



Quando 
Jeremias 
era um jovem, 
Deus falou 
com ele.  "Eu 
já te conhecia 
antes de você nascer," Deus disse a Jeremias, 
"e eu te preparei para que você fale por mim."



O Chamado de Deus parecia assustar Jeremias.  
"Ah, Senhor Deus!" ele gritou.  "Eu não posso falar, 
porque eu sou uma criança."  Ele era mais do que 
uma criança – já tinha vinte anos de idade.  Mas 

Jeremias não 
achava que ele 
poderia falar
de Deus contra 
a maldade ao 
seu redor.



"Não tenha medo", Deus garantiu 
a Jeremias.  "Vai onde quer que 
eu vos envie.  
Diga o que eu 
disser para 

você 
dizer.  

Estou 
com você e 
eu te livrarei".  
Então Deus fez algo 
especial.  Deus tocou 
a boca de Jeremias.



Deus deu força, coragem e sabedoria Jeremias.  Ele 
falou ousadamente, lembrando as pessoas que Deus 
os amava e queria ajudá-los.  Mas ninguém o ouvia.  
Nem mesmo o rei.



Até os sacerdotes ficaram irritados e disseram-lhe 
para parar de falar de Deus.  Havia também os 
falsos profetas, que disseram que Jeremias não 

estava dizendo a verdade.



Jeremias lembrou as pessoas que, cerca de cem 
anos antes, o reino do norte de Israel abandonou a  
Deus.  Seus inimigos, os assírios, os conquistaram e 
levaram todos os israelitas a terras distantes.



Agora, o povo de Judá, o reino 
do sul, tinha abandonado Deus.   

Os exércitos inimigos já
estavam em marcha!  
Será que Deus 
permitiria que 
Seu povo fosse 
conquistado e 
levado para o 
exílio também?



As pessoas confiaram seus ídolos.  Poderia 
salvar ídolos de seus inimigos?  Não!  Só 
Deus poderia salvá-los.  O povo ficou tão 
irritado com Jeremias, eles fizeram um 
complô para matá-lo.  Mas 
Deus protegeu seu servo.



Finalmente, Deus disse 
algo que deve ter chocado 
Jeremias.  Deus disse: 
"Não ore por este povo.  
Eu não vou ouvi-los 
quando eles chorarem 
pedindo minha ajuda."



Jeremias advertiu o 
rei que ele iria perder 
a batalha contra o 
exército de Babilônia.  
O rei ficou furioso e 
atirou Jeremias na 
prisão.  Mesmo na 
prisão, Jeremias 
continuou pregando e 
confiando em Deus.



Depois que ele 
saiu da prisão Jeremias 
novamente pregou para o 
rei e as pessoas que eles 
deveriam voltar para Deus 
e colocar sua confiança 

nEle.  Desta vez,
o rei colocou
Jeremias em
um profundo

calabouço
lamacento.



Mas Deus estava trabalhando no coração do 
rei.  Ele secretamente resgatou Jeremias e 
perguntou-lhe o que Deus queria que 
o rei fizesse.  
"Vá para o 
cativeiro, 
e Deus diz 
que você vai 
viver", foi 
a resposta.



O exército babilônico conquistou 
Jerusalém e todos de Judá.  Eles 
drrubaram as paredes e todos os 
edifícios, e queimaram tudo.  
Deus disse que seu 
povo iria para o 
cativeiro por 70 
anos, e então 
ele iria 

trazê-los 
de volta 
para a Terra 
Prometida.



JEREMIAS O PROFETA CHORÃO

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

Jeremias

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130
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Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso maravilhoso Deus 
que nos criou e quer que nós o conheçamos.

Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, que chamamos de 
pecado.  A punição para o pecado é a morte, mas Deus ama tanto 
você que ele enviou seu único filho, Jesus, para morrer na cruz e 
pagar pelos nossos pecados.  Jesus voltou a viver e foi para sua 
casa no paraíso.  Se você acreditar em Jesus e pedir a Ele para 
perdoar os seus pecados, Ele perdoará.  Ele virá viver em você 

hoje, e você viverá com Ele para sempre.

Se você acredita que isso é verdade, diga isso ao nosso Deus:
Querido Jesus, eu acredito que Você é Deus, e se transformou 
em homem para morrer por meus pecados, e agora Você está 
vivo de novo.  Por favor, entre em minha vida e perdoe meus 

pecados, para que eu possa ter uma nova vida, e um dia vá morar 
com Você para sempre.  Me ajude a obedecer e viver para Você 

como seu filho.  Amem.

Leia a Bíblia e converse com Deus todos os dias!  João 3.16
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