COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (18 à 23 SET17)

TEMA : “O homem mais rico da terra III”

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 078
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Textos : Jr 1:4-10, 17-19; 2:1-13 ;
Em nossos estudos anteriores abordamos em “O Homem mais rico da terra I”, a vida de Jó, que era
rico por ser um homem sincero, reto e temente a Deus; e desviava-se do mal (Jó 1:1); no estudo
seguinte em “O Homem mais rico da terra II”, estudamos o profeta Daniel, onde vimos que era um
jovem de boa aparência, sem nenhum defeito físico, inteligente, instruído e capaz, (Dn 1:3-4); e
três vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante de Deus (Dn 6:10); ambos nos
mostraram que suas riquezas as traças e a ferrugem não consomem, nem os ladrões conseguem
roubar, (Mt 6:19).
Prosseguindo nossos estudos, procuramos nas escrituras alguém que se encaixe em uma vida de
fidelidade e obediência, nossos olhos recaem sobre a vida do profeta Jeremias, então neste terceiro
Tadel, de “O Homem mais rico da terra III”, falaremos dele. Poderíamos citar muitos outros
exemplos, no entanto vemos na vida desse homem um exemplo de fidelidade no sofrimento e não no
prazer, por isso também ficou conhecido como o “Profeta chorão e solitário”. Hoje em dia fala-se
muito sobre “uma vida de excelência”, se existe alguém que se encaixe bem dentro desse contexto
bíblico é o profeta Jeremias. O seu ministério nos deixa claro que a excelência é resultado de uma
vida de fé, de estar mais interessado em Deus do que em si mesmo, e que tem pouco a ver com
autoestima, conforto ou realizações, ele nunca buscou em sua própria causa, e sempre para o que o
Senhor lhe ordenara a fazer (Jr 1:5).
As qualidades marcantes em sua vida são sua bondade, sua virtude e sua excelência. Ele viveu a vida
em sua totalidade. No entanto, sua piedade não o livrou das dificuldades, pois enfrentou esmagadoras
tempestades de hostilidade e fúria de dúvidas amargas. A bondade de Jeremias não se traduzia em
“ser bonzinho”. A palavra mais adequada talvez fosse bravura. Por que falamos isso? Porque durante
seu ministério público de quarenta anos e meio às mais confusas e caóticas décadas de toda a história
de Judá, Jeremias foi invencível. Por diversas vezes seu íntimo foi tomado por intensa agonia, porém
Jeremias nunca se desviou do curso, plano, traçado por Deus; apesar das dificuldades e oposições que
sofreu. Ele foi cruelmente escarnecido e severamente perseguido, mas jamais mudou a sua posição,
foi sempre fiel à Deus. Havia sobre ele uma tremenda pressão para que mudasse, fizesse concessões,
desistisse e se escondesse. Jeremias, porém, jamais aceitou fazer qualquer destas coisas. Ele portouse como “muros de bronze”; mas não foi fácil para ele viver essa vida de obediência, pois ele amava
seu povo, e eles não abandonavam os pecados, a idolatria e a desobediência à Deus. Como é para um
homem ver o seu povo sendo destruído, crianças sendo arrastadas pelo engano, jovens sendo mortos
ou presos, pessoas que amava cultuando deuses, que não eram o DEUS verdadeiro. Vendo os planos
e sonhos de Deus para aquele povo não acontecendo por falta de fidelidade e obediência, o profeta
chorava, (Jr 9:1). Mas o que sustentava o profeta Jeremias, era a riqueza de sua fidelidade e
obediência a Deus!
AS CONSEQÜÊNCIAS DA FIDELIDADE DE JEREMIAS
1º – VIDA SOLITÁRIA (Jr 16.1-4)
2º – SOFRIMENTO FÍSICO (Jr 20.1-3)
3º – CRISE EXISTENCIAL (Jr 20.7-9)
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Fidelidade a Deus, muitas vezes gera perseguição e morte, veja o que o apóstolo Paulo falou a
esse respeito: “Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos”
(2Tm 3.12). Jeremias, pagou um alto preço por ser fiel a Deus.
PERGUNTA: E você como tem se comportado diante das dificuldades? Você tem falado de Jesus
para alguém, ou algo tem te inibido? A sua fidelidade a Deus tem gerado perseguição em sua vida?
O apóstolo Pedro nos fala em sua primeira carta que “se pelo nome de Cristo somos injuriados, bemaventurados somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus” (1Pe 4.14). E
completa dizendo: “Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou
como quem se intromete em negócios de outrem; mas se sofrer como cristão, não se envergonhe
disso; antes, glorifique a Deus com esse nome”. (1Pe 4.15,16). A perseguição pode vir sobre a nossa
vida, mas que seja pela nossa fidelidade a Deus e não por estarmos sendo infiéis a Ele.
O mundo que estamos vivendo está cada dia mais difícil, muitas perversões, inversões de valores,
idolatrias, pornografias, homossexualidade, cartilhas com ideologia de gênero entre outros pecados.
Os “homens” estão se esquecendo de JESUS, e seus ensinamentos bíblicos. Mas podemos destacar
dois textos que nos animam, dão esperança a crer que tudo pode mudar:
1. Jr. 33:3 “Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não
sabes”. Esta promessa de Deus é que, se clamarmos a Ele, Ele nos responderá de tal maneira
que ficaremos impressionados (Sl 4:3, 18:6 e Mt 7:7)
2. Jr 18, Deus chamou Jeremias e o mandou levantar e descer na casa do oleiro, na casa do
oleiro ele aprendeu lições preciosas. Se existe um lugar onde nós aprendemos mais
de Deus é na olaria de Deus. Deus mostrou a Jeremias que apesar de seu povo, Israel ser
um povo rebelde e de dura cerviz. Israel era o barro nas mãos de Deus, barro que o oleiro faz
o vaso, e se o vaso se quebra o oleiro não joga fora o vaso estragado, ele amassa o barro e
dele faz outro vaso novo.
Líder, chame sua célula à reflexão, e diga a eles:
E é assim também que Deus age conosco, quando nossa vida se parte, quando nosso coração se
quebra em pedaços e ficamos perdidos, achando que não há recuperação. Ei!... (faça uma pausa) ...
Deus é o nosso oleiro! Ele é o Deus do recomeço… o nosso Deus é o Deus do reinício, o Deus da
segunda chance, o Deus da nova oportunidade… o Deus da reconstrução! Para Deus, não há vasos
irrecuperáveis; nada é impossível para Deus (Lc 1:37), Ele pode mudar a sua história!

Levanta-te e desce na casa do oleiro, e na casa do oleiro se for necessário deixe ele te
quebrar.
Ainda que ser amassado parece dolorido, Ele faz isto para fazer de nós um vaso novo: como diz a
letra de um corinho antigo: nos temos que descer na olaria de Deus, descer como vaso velho e
quebrado, mas subir como um vaso novo e restaurado…
Porém para que haja mudanças em nossas vidas, e neste mundo, devemos seguir os exemplos
do profeta Jeremias, e apesar das dificuldades, perseguições pelo nome de Cristo, temos que
clamar, orar, perseverar e permanecer fiéis e obedientes ao Senhor, pois essa era a riqueza do
profeta, e deve ser a nossa riqueza, “Como homens mais ricos da terra”.
Deus abençõe a todos!
Apóstolo Rui Mendes Faria
2

