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Introdução

 Profeta do Povo.

 Contra a opressão.

 Contra a escravidão. 

 Dignidade salarial.

 Contra a morte do seu povo. 

Quando há ausência da Justiça e do Direito, multiplicam-se

todos os tipos de Injustiças.



Contexto histórico

Contexto anterior à sua missão:

Jeremias provinha de uma época em que a Assíria ainda dominava o mundo

sob o reinado de Assurbanipal, o qual instalou uma falsa paz, sob repressões,

matança e deportação do povo.

A Assíria mantinha Judá como sua submissa cobrando autos tributos, isso

desde o tempo do rei Acaz, e posteriormente seu filho Ezequias e pai de

Manassés, o qual continuou a pagar os autos tributos a Assíria.

 Quando Jeremias nasceu o rei de Judá era Manassés.

Ao contrario do seu pai Ezequias, Manassés só trouxe sofrimento, opressão e

morte para o povo de Judá.



Contexto histórico

A estupidez das decisões dos governantes que buscavam apoio no
Egito e na Assíria, a corrupção das lideranças e dos grandes, a
manipulação da religião, a absoluta falta de percepção do problema
real.

 Quando Manassés morreu (642) Jeremias ainda era criança. 

 No lugar do rei Amon, reinou Josias. 

 No ano 13 do reinado de Josias, entre os anos 627 e 582 a.C.:  

"Palavras de Jeremias, filho de Helcias, um dos sacerdotes que
viviam em Anatot, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor foi-lhe
dirigida no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no décimo
terceiro ano de seu reinado." (Jeremias, 1, 2)



Contexto histórico

Desafios posteriores à sua vocação e missão:

Reinados: Josias,  Joacaz, Joaquim, Joaquin e Sedecias.

 Passou por uma reforma religiosa; três guerras (contra o Egito, em 
609 e; contra a Babilonia, em 597 e 587) e; três exílios (597, 587 e 
582).

Fonte: https://www.pcamaral.com.br/2



Contexto histórico

Com o reinado dos cinco reis, ele passou por cinco períodos difíceis:

 O primeiro foi (627 até 622 a.C.) com o desapareciemento de Israel, a situação

desoladora dos povos e a destruição da Samaria pela Assíria.

 O segundo período (622 até 609 a.C.) foi marcado pela reforma de Josias.

 O terceiro período (609 até 598 a.C.) foi marcado pelo reinado tirânico de Joaquim.

 O quarto período (597 até 587 a.C.) no reinado de Sedecias.

 E o quinto (587 até 582 a.C.), neste período, depois da queda de Jerusalém, os

babilônios nomearam Godolias. Nesse período a vida do povo começou a prosperar

(Jr, 40 11-12), porém o sistema monárquico assassinou Godolias e acabou com a

esperança do povo novamente que fugiu para o Egito e levou consigo Jeremias.



Formação do Livro

 É o Segundo maior livro da Bíblia com 52 capítulos.

 O livro tem um longo processo de formação, terminando

aproximadamente no século III a.C.

 Os textos têm origens independentes, com muitos estilos,

fontes e mensagens teológicas.

Algumas Narrações sobre Jeremias foram escritas por seus

discípulos.



Assuntos e destinatários do livro 

 1-25: Contra Israel, Judá e as nações estrangeiras.

 26-29: Alguns dos relatos sobre Jeremias.

 30-33: Oráculos de restauração.

 34-45: Relatos sobre Jeremias e Judá.

 46-51: Contra as nações estrangeiras.

 O capítulo 52 é como um apêndice das profecias realizadas.



Mensagem Atual

 Tem o poder de retirar-nos da passividade.

A espiritualidade que emana de suas 

palavras leva-nos a pensar que, em cada um 

de nós, arde a alma de um profeta.

A prática da justiça é a exigência básica 

que percorre o livro de Jeremias Fonte: https://www.cartacapital.com.br/



Conclusão 

Portanto, (o grupo de ) Jeremias se caracteriza pela fé no

Deus da vida, e também por defender os interesses da

população camponesa. Dessa forma, ensina-nos que a

espiritualidade manifesta-se preferencialmente no encontro

com a vida e, sem sombra de dúvida, na defesa do direito e da

justiça, assim oferece uma mensagem essencial para os nossos

dias.
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