
__________ __________ 
 
 

CARTAS AOS JOVENS 
 

JEREMIAS - A BOCA DE DEUS PARA SUA GERAÇÃO 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Pr. Edivaldo Mello Júnior 

 



 

JEREMIAS - A BOCA DE DEUS PARA SUA GERAÇÃO 
 

Referência bíblica 

“Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra 

de Benjamim; a ele veio a palavra do SENHOR, nos dias de Josias, filho de Amom e rei de Judá, 

no décimo terceiro ano do seu reinado; e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de 

Judá, até ao fim do ano undécimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 

quinto mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do SENHOR, dizendo: Antes 

que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e, antes que saísses da madre, te 

consagrei, e te constituí profeta às nações. Então, lhe disse eu: ah! SENHOR Deus! Eis que não 

sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o SENHOR me disse: Não digas: Não passo de 

uma criança; porque a todos a quem eu te enviar irás; e tudo quanto eu te mandar falarás. Não 

temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o SENHOR. Depois, estendeu o 

SENHOR a mão, tocou-me na boca e o SENHOR me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas 

palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e 

derribares, para destruíres e arruinares e também para edificares e para plantares.” 

Jeremias 1: 1-9 

 
Mensagem 

 

Estamos na era dos ídolos relâmpagos! 

 

De geração em geração, padrões e modelos são construídos pelo mundo todo, os quais vários               

jovens e adolescentes os observam e os seguem. Ações e atitudes viram febre, e são copiadas à                 

exaustão. Os jovens acabam imitando essas manias, gírias, roupas, objetos. E cantam as músicas              

da moda o tempo todo. 

 

Há uma procura por afinidades e valores comuns durante a fase de formação, e são nesses                

modelos fabricados que muitos encontram suas identidades. Lógico que as muitas águas de uma              

vida toda vão mudar os valores e as posturas ao longo do tempo, mas as sequelas e marcas de                   

cada momento vão moldando o interior e transformando o ser humano. 

 

A necessidade por alguém que faça seus olhos, braços e pernas moverem-se é muito grande, em                

um determinado momento da vida de um jovem. Além do fato de que muitos estão em busca de                  

uma direção para suas vidas. 

 

Suas afinidades são encontradas naqueles que conseguem falar a mesma linguagem e que             
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possuam um discurso próximo aos deles. Com isso, o mundo vai construindo modelos e              

tendências para amarrarem a atenção desses jovens, e é aqui que vemos a interferência de Deus. 

 

Deus tem chamados e chamados, e todos são para estarem em Sua presença. Uma vida rendida à                 

proposta do Reino dos Céus nos permite ser instrumento de Deus; transforma-nos em             

multiplicadores dos valores para todos os nossos semelhantes.  

 

A igreja avança no meio de um povo que possui um só Espírito. 

 

 

Modelo a seguir 

 

Jeremias deveria ter entre 15 e 16 anos no momento em que Deus o chamou. Ele era filho de                   

sacerdote Hilquias. Pelo costume da época, os filhos seguiam os pais; logo, pela lógica, Jeremias               

um dia também seria sacerdote. 

 

Ser um sacerdote, embora fosse um ofício de muito cuidado e zelo, era um ofício de rotina, que                  

consistia basicamente em abrir o livro da Lei e cumprir à risca todos os detalhes ali escritos.                 

Bastava não errar, que tudo iria bem por todo o tempo que esse ministério estivesse vigente.  

 

Hilquias também era um homem de muitas posses, e esta posição permitia à sua família, incluindo                

Jeremias, ter uma vida confortável. Podemos dizer que Jeremias era um “riquinho”, um “filhinho              

de papai”.  

 

Entretanto, Deus não chamou Jeremias para ser um sacerdote como seu pai. Ele o chama como                

profeta.  

 

Uma curiosidade sobre este assunto é que para ser sacerdote, o israelita deveria ser              

impreterivelmente da tribo de Levi; mas para ser profeta poderia ser de qualquer de uma das                

tribos do povo de Israel; qualquer homem ou mulher, de qualquer tribo, poderiam ser escolhidos               

por Deus. 
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Aprouve a Deus chamar alguém chamar alguém improvável? 

 

“Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só 

homem.” 

Juízes 6:16 

 

(Esse versículo fala sobre o momento em que Deus encoraja Gideão.) 

 

Assim Deus também chama a Jeremias para ser profeta. Será que não havia algo de errado nisso? 

 

Ao associarmos a imagem de um profeta com a de um senhor grisalho de barba, já avançado em                  

idade, temos uma dificuldade para ver Jeremias como um profeta.  

 

Uma questão importante do trecho da Bíblia que destacamos acima é que o rei na época de                 

Jeremias era Josias. “Nos dias de Josias, filho de Amom e rei de Judá, no décimo terceiro ano do                   

seu reinado...”. 

 

Embora esta informação pareça “mais do mesmo”, ela esclarece o ambiente, o momento político              

e espiritual do povo e da vida do jovem Jeremias. 

 

E o que o rei tinha a ver com tudo isso?  

 

Josias era um modelo para um jovem tímido chamado Jeremias. Os jovens buscam por modelos o                

tempo todo, e ser um modelo neste mundo implica ter requisitos, características que os tornam               

base para uma campanha, um movimento. Entretanto, os requisitos de Deus para fazer um              

modelo são um coração quebrantado e contrito. 

 

Que resultado poderia dar da parceria entre o Rei Josias com o profeta Jeremias? 

 

Jeremias tinha alguém para se espelhar. Josias estava fazendo história, era um jovem que ouviu a                

Lei do Senhor, que guardou os mandamentos ensinados quando ainda era criança. Josias foi um               

jovem que seguiu os conselhos dos sábios. E aqui, neste momento, reflito sobre o momento atual                

que vivemos: 

 

“Fica difícil quando não se tem padrões, quando não se tem modelos para seguir”. 

 

Quando eu tinha 17 anos, havia algumas referências de homens e mulheres de Deus, servos que                
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para os quais olhávamos e dizíamos: “Eu quero ser como esse homem de Deus, como essa mulher                 

de Deus”. 

 

Observando a geração de hoje, imagino como deve ser agonizante tentar encontrar padrões e              

modelos, tentar encontrar alguém para dizer: “Eu quero ser como esse homem ou como essa               

mulher; eu quero ser como essas pessoas”.  

 

Deus formou aqueles dois jovens, que passaram a ser padrões de Deus. 

 

Jeremias olhou para o jovem rei Josias e deve ter se sentido encorajado, deve ter pensado (meus                 

grifos): “Eu quero ser como esse homem! Eu sou da mesma geração dele! Quero escrever a                

história de Deus neste tempo!”. 

 

Cada um de vocês são como uma brasa acesa pelo Espírito Santo 

de Deus, que quando se juntam a outras brasas fazem acender 

uma grande fogueira. E quem será que vai se levantar neste 

tempo? Neste momento? Nestes dias? 

 

De um lado temos um rei que desde os 8 anos de idade escolheu andar nos caminhos do Senhor e                    

aos 16 teve uma experiência impactante com Deus. Do outro, um jovem sendo chamado para ser                

a boca de Deus para toda uma geração (Josias tinha entre 25 e 26 anos quando Jeremias foi                  

chamado por Deus). 

 

A Bíblia conta que depois de Davi não houve um rei como Josias. E tanto Josias como Jeremias                  

fizeram por Israel uma verdadeira revolução espiritual. Deus falou muito na época deles! Como é               

imprescindível dizer que Deus não precisa da capacidade humana, não precisa da nossa             

inteligência e nem de nossa sabedoria, Ele somente precisa de corações dispostos. Deus escolheu              

Jeremias desde o ventre de sua mãe! 

 

Todo o agir e toda capacitação provém de Deus. 

 

“Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o 

sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão.” 

Jeremias 22:17 ARC 

 

(Esse versículo mostra o profeta Jeremias sendo usado por Deus para exortar o povo.) 
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Josias, como modelo, foi a inspiração para a coragem daquele jovem. Jeremias, como modelo, foi               

a boca de Deus para aquela geração. 

 

E você? 

 

 

Quando Deus quer que você fale 

 

Precisamos uma oração ouvir de vocês neste tempo!  

 

“Senhor, eu quero falar da Tua palavra. Eu que invocar o Teu 

Santo nome. Eu quero me desvincular das coisas que eu nunca 

deveria estar preso”. 

 

Jeremias poderia ser um “playboy”, um “burguês”, um “príncipe”. Poderia andar com o carrão que               

o pai comprou, poderia viajar pelas cidades do mundo, fazer várias coisas, entretanto, ele preferiu               

ser a boca de Deus. 

 

E como apanhou esta boca! 

 

Jeremias dizia que todas a vezes que ele abria a boca, ele via violência contra a sua carne. As                   

pessoas batiam, davam tapas e socos em seu rosto.  

 

“Senhor! O Senhor tem certeza, porque eu sou muito novo! O Senhor tem certeza? Eles vão rir de                  

mim!”, penso eu que poderia ter pensado e clamado o jovem profeta. 

 

Lendo a história de Jeremias descobrimos que, embora ele fosse tímido, mostrou ter muita              

coragem. Em todo o livro dele, incluindo o livro de Lamentações, vemos um profeta “coração”,               

que ao mesmo tempo que tinha um ímpeto, uma força própria de um jovem, também tinha um                 

amor pelos caminhos do Senhor. 

 

Então por que o povo odiava tanto a Jeremias?  

 

Na verdade, eles odiavam a Deus; Jeremias, por sua vez, falava o que DEUS QUERIA QUE ELE                 

FALASSE, ele era a boca de Deus. 

 

Esse jovem apanhou, foi colocado em prisões, sofreu muito. Um dia sua carne tremeu. Ele deve ter                 

olhado para si e dito: “Deus, eu gostaria de nunca ter falado do Teu Santo nome, eu gostaria de                   
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não ter mencionado teu Santo Nome, eu não queria nem ter nascido...” (grifos meus). Entretanto,               

assim como o pensamento foi surgindo também foi se dissipando. Então ele confessou em um               

desabafo: “Mas só de pensar nisso meus ossos entram em chamas...”, pois ele sabia que a melhor                 

coisa era ser a boca de Deus. 

 

“Mas, se eu digo: “Não o mencionarei nem mais falarei em seu nome”,  

é como seu um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim.  

Estou exausto tentando contê-lo;  já não posso mais!” 

Jeremias 20:9 NVI 

 

Ele abriu mão de sua vida, de seu futuro, e os entregou nas mãos do Senhor. Eu anseio ver os                    

jovens que serão como Jeremias nesse tempo, que vão trazer à memória aquilo que traz               

esperança (Jesus). 

 

Esse profeta, esse jovem pode ser você nessa geração. Pode ser a sua vida nesse tempo. Talvez                 

Deus queira usar a sua vida da mesma maneira como usou a Jeremias. 

 

Você pode dizer: “Eis-me aqui”? 

 

 

Eu sou contigo 

 

Jeremias se amedrontou com o chamado de Deus. E isso é normal! Pense em você diante de uma                  

prova, de um obstáculo, uma circunstância nova em sua vida… Seu comportamento não se              

assemelharia ao que viveu o profeta Jeremias?  

 

Você sente aquele frio na barriga, medo daquilo que não domina. O que não podemos esquecer é                 

o que DEUS diz para Jeremias: “EU SOU CONTIGO”. Essa é toda a diferença da história de Jeremias,                  

e será toda a diferença em sua vida também. 

 

Mas no diálogo entre Deus e Jeremias vemos outras promessas: 

 

➔ O Senhor era com ele. 

➔ O Senhor o enviaria. 

➔ O Senhor falaria pela boca dele. 

➔ O Senhor o livraria. 
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Eu acredito que não há algo mais maravilhoso do que saber que Deus foi quem nos chamou, nos                  

preparou, nos capacitou, nos fortaleceu e ainda quem colocou todas as palavras em nossos lábios.  

 

Quando você começa a ler toda a história de Jeremias, consegue compreender porque tinha que               

ser ele. Ele foi preso, apanhou, foi castigado, passou por poucas e boas. Em nenhum momento ele                 

diz ao Senhor “eu não quero” ou “espera mais um pouco”. Em nenhum momento ele disse para o                  

Senhor “eu não estou a fim”. Ele apenas disse: “Senhor, eu não sei falar! Senhor, eu sou uma                  

criança”. 

 

Jeremias entendeu que havia um propósito em tudo aquilo. Ele entendeu que fazia parte dos               

planos de Deus. 

 

Você já se perguntou sobre qual o propósito de Deus na sua vida? 

Porque da mesma forma que Deus chamou a Jeremias, Deus 

também chama você! 

 

Se pudéssemos colocar Jeremias em dias atuais, talvez ele tivesse um pouco de você. Era filho de                 

um sacerdote (pastor, presbítero etc.), que cresceu em um berço cristão, que teve acesso a bons                

estudos. E, ainda, Jeremias também teve uma experiência com Deus, o que acredito que alguns de                

vocês também já tiveram. 

 

Entretanto, a reação, a prontidão e a conversão de Jeremias, essas ainda não vi!  

 

Eu tenho orado e pedido ao Senhor dessa forma: “Deus, em qual momento o Senhor vai levantar                 

os jovens das igrejas? Em qual momento eles se levantarão com ousadia. E em qual momento eles                 

dirão ‘Senhor, eis-me aqui!’, Assim como Jeremias disse, pois era exatamente isso que Jeremias              

estava falando e fazendo. 

 

“Eis-me aqui!” 

 

Certamente temos coisas que nos impossibilitam, talvez sejam fraquezas que nos inibem, nos             

impedem. Você pode até dizer: “Eu tenho coisas em minha vida que são obstáculos para o fluir do                  

Teu Espírito, entretanto, eu quero cumprir o Teu propósito, Senhor! Eu quero... porque sei que o                

Senhor será comigo!”. 

______________________________________ MISSÃO CRISTÃ ELIM ______________________________________ 
www.missaocristaelim.com.br 

Jeremias 7 


