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O Profeta Jeremias “A solidão do homem da Palavra”.  

Introdução:  

Ao leitor do livro que traz o seu próprio nome, Jeremias se apresenta como um 

grande solitário. “Eu fico à margem” são esses os termos que ele usa para caracterizar 

seu relacionamento com a sociedade. (15, 17). Jeremias (650 a. C), do hebraico 

Yirmeyahu, deu inicio de seu ministério no reinado de Josias. Nasceu na cidade de 

Anatote, uma aldeia localizada no nordeste de Jerusalém. Filho do Sacerdote Helcias, da 

casa de Eli. O profeta foi chamado por Deus ainda quando era um moço, mas se sentia 

uma criança e incapaz de exercer tal missão que Javé lhe preparava. Porém Deus jurou-

lhe dar apoio: “eu estou contigo...” 1. Ele profetizou durante um período de quarenta 

anos até o exílio babilônico. 

Período do ministério de Jeremias:  

A) Vocação, que foi aproximadamente em 605 a. C. ano da batalha de Karkemish. 

Sob o reinado de Josias. 

B) Segundo período, que vai de 605 a 587 a. C., desde a ascensão de 

Nabucodonosor ao trono à destruição de Jerusalém.  

C) Mistério de Jeremias 587 a. C., deportação efetuadas ao exílio da Babilônia.     

Contexto histórico: Exerce a sua atividade profética, nos períodos dos reis: 

Josias, Joacaz, Joaquim e Sedacias (1, 1-3). Entres estes períodos Israel deixa de 

                                                           
1 Bíblia de Jerusalém, p. 1362.  



existir como reino. E a Assíria destrói a Samaria ocupando o seu território. 

Jeremias, neste período faz denuncia contra o rei Josias, que aproveita do declínio 

da Assíria (622. A. C) e promove uma reforma religiosa e política. Reinado de 

Joaquim (Jr 7; 19-20; 26; 35-36) em 609 e 598 a. C., Judá está sob o domínio de 

Joaquim que explora e oprime o povo.  Morre o Joaquim e o seu filho Jeconias é 

entronizado. Após três meses Jerusalém é invadida pela Babilônia e acorre a 

primeira deportação.  Reinado de Sedecias (Jr 21; 27-29; 34; 37-38) para governar 

Judá, os babilônios escolhem Matanias, irmão de Joaquim, mudando-lhe o nome 

para Sedecias.  

Estrutura do livro:  

O profeta Jeremias tem 52 capítulos. Livro grande. Um dos maiores da Bíblia. 

Cresceu aos poucos. Jeremias, ele mesmo, fez o primeiro rascunho (Jr 36,2-4.27-32). 

Outros, depois dele, o completaram e o atualizaram, até o livro adquirir sua forma atual 

(cf. Jr 30,2). No livro de Jeremias existem textos nos quais ele mesmo toma a palavra 

para falar de si e da sua vida. Esses textos foram chamados, as confissões de Jeremias. 

Elas existem espalhadas pelo livro (Jr 11,18- 12,6; 15,10-21; 17,14-18; 18,18-23; 20,7-

18). São desabafos em meio aos problemas e sofrimentos da sua missão como profeta. 

Estrutura do livro: 1, 1-25, 14: oráculos e ações simbólicas dirigidas contra 

Judá. 26, 1-45, 5: oráculo de salvação para Israel 46, 1-51, 64: oráculo contra as nações 

estrangeiras. 52, 1-34: anexo histórico baseado em 2Rs 24, 18-25, 30. 
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