
“Realidade” de vida versus realidade divina
Jeremias 1.1-19

A filosofia do determinismo (explicar) é vivenciada por nós no dia a dia (dar exemplos de 
encontros e diálogos vazios em situações difíceis – exemplo do filme “As melhores férias da  
minha vida”). Ela nos restringe a vivermos uma vida muito abaixo das expectativas de Deus. A vida 
que o Senhor tem para cada um de nós é surpreendentemente boa se pautada nos conceitos 
bíblicos. Vejamos isso no chamado de Jeremias para ser profeta.

Por causa da história e da mensagem contidas no livro do profeta Jeremias, ele é de grande 
relevância para nossos dias e nossas vidas.

Jeremias viveu em um tempo de muita ansiedade e grandes mudanças (v. 1-3 e II Reis 22-
25):

Acontecimentos passados e expectativas futuras
Mudanças políticas e econômicas
Dificuldades sociais (fome, pobreza, etc...)
Resultado: Exílio geográfico, cultural e religioso (Daniel)

Mesmo em meio a todos estes acontecimentos, problemas e mudanças; uma coisa não 
havia mudado e continuava sendo verdade: Deus estava presente e estava agindo também na 
época e na vida de Jeremias e de seu povo (v. 4).

Mas não é fácil perceber que Deus está agindo em meio a catástrofes, quando há um caso 
de enfermidade grave, quando perdemos alguém que amamos, quando a vida, o trabalho e a 
situação financeira parecem caminhar somente para pior e quando o resultado não ocorre como 
planejado. Na verdade, além de ser difícil perceber que Deus está agindo, às vezes é difícil crer na 
existência de um Deus amoroso, bondoso e operante e que ao mesmo tempo permite tudo isso 
acontecer com sua criação.

A realidade, contudo, é que Deus existe e está agindo. Ele nos escolhe, levanta homens e 
mulheres os quais ele conhece e se relaciona antes de nascerem para verdadeiramente serem 
humanos integrais. Não simplesmente humanos que sucumbem às fatalidades da vida e acabam 
por viver de uma forma que se assemelha à vida dos animais irracionais. Uma forma de vida onde 
se aceita a regra da cadeia alimentar e que o que nos compete é tentar fugir do “predador”.

A proposta de Deus para nós consiste no viver como verdadeiro ser humano. E ser humano 
é ser relacional. É se relacionar com Deus, pois é ele quem faz com que nós “sejamos”. O 
relacionar-se com Deus segue os mesmos princípios dos verdadeiros relacionamentos pessoais. Ele 
se dá em primeiro plano na busca por ouvir Deus. E, não menos importante, ele acontece também 
através da consciência de que devemos falar com Deus e transmitir o que ele nos falar (v. 5). Nas 
palavras de Eugene Peterson, para um profeta “Deus é tão real quanto o vizinho do lado”. Esta 
consciência muda a nossa compreensão do mundo e de nosso papel.


