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SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 24: Uma Mensagem Global (ex-

traído e adaptado do 15º capítulo do livro “Âni-
mo” de Eugene Peterson. 

Texto Básico: Jeremias 46.1-2; 47.1, 48.1, 
49.1, 50.1. 

Introdução: a fé bíblica sempre teve uma di-
mensão global. A promessa feita a Abraão era 
de que, por intermédio dele, seriam “benditas 
todas as famílias da terra”. O Deus que escolheu 
Israel dentre as nações e deu-lhe uma história 
distinta também permanecerá sendo o Deus 
das nações. O mesmo Deus que libertou Israel 
do jugo egípcio trouxe os filisteus de Caftor e os 
sírios de Quir. Ele se preocupa com a vida das 
outras nações, pois é Deus de nações. A visão 
final do livro de apocalipse mostra as nações 
andando sob a luz da glória de Deus e comendo 
da árvore da vida. 

Os versículos que citamos no início do estu-
do retratam as mensagens de Jeremias às dez 
nações que rodeavam Israel. Elas foram feitas 
com a mesma seriedade das mensagens propa-
gadas em Jerusalém. O profeta se pronunciou 
com grande poder e habilidade poética. Ele 
nunca usou termos vulgares ou chavões. As pa-
lavras eram santas, preciosos presentes tratados 
com extrema reverência e cuidado. A maneira 
como a mensagem foi comunicada foi tão im-
portante quanto o fato de haver sido comunica-
da. Jeremias teve tanto cuidado em proclamar 
as palavras de Deus para povos que ele nunca 
veria quanto ele dispensou às pessoas com as 
quais cresceu e viveu. O fato de haver adquirido 
um extenso e detalhado conhecimento sobre as 
nações comprova que o profeta dedicou muita 
atenção e tempo a essas mensagens. Espera-se 
que Jeremias leve Deus a sério e que proclame 
suas palavras com cuidado, mas nos surpreen-
de descobrir que, meticulosamente, estudou 
aqueles povos que não significavam nada para 
ele.

O conteúdo das mensagens que Jeremias 
pregou às dez nações foi o mesmo que pre-
gou para o seu próprio povo: advertência, jul-
gamento e salvação. Ao Egito, por exemplo, é 
prometido um julgamento – Jr. 46.19 – mas 
há também uma palavra de salvação: Jr. 46.26. 
Diante dessa seriedade de Jeremias e piedade 
em proclamar com o mesmo empenho e con-

teúdo a mensagem tanto a Israel quanto às 
demais nações, aprendemos que propagar o 
evangelho é um ato que abrange tudo, não so-
mente para os outros, mas também para nós. 
Atravessar fronteiras e explorar horizontes é 
exprimir o amor universal de Deus, mas isso 
também desenvolve nossa saúde mais profun-
da, pois não podemos ser completos enquanto 
estivermos confinados ao nosso próprio cír-
culo social, mesmo que seja um círculo muito 
ortodoxo. Um carvalho não pode crescer se for 
mantido em um barril, pois necessita de muita 
terra debaixo de si. Quanto maior for o mun-
do em que vivermos, maior desenvolvimento 
nossa vida experimentará. Com frequência 
fugimos dessa realidade. Fazemos uns pou-
cos amigos que se parecem conosco e pensam 
como nós. Rejeitamos qualquer sugestão de 
que precisamos mais do que conforto físico e 
segurança psicológica. Muitos de nós sofrem 
do “complexo de Jonas” – o conflito existente 
entre o que me faz sentir bem a meu respeito 
e o que sou sob o compromisso com Deus; a 
tensão entre conforto e o caráter. Jonas ficou di-
vidido entre o desejo do desfrute sereno de seu 
potencial e de suas posses e o cumprimento de 
uma vocação que aniquilou seus preconceitos e 
interrompeu sua confortável busca da alegria. 
Graças a Deus pela existência de “Jeremias” que 
vão além da fronteira do seguro e confortável, 
que aprendem novos idiomas, descobrem cul-
turas estranhas, enfrentam a hostilidade e a in-
compreensão, que exibem cicatrizes e contam 
histórias que provam que a vida de fé pode ser 
vivida em todos os lugares e entre todos os po-
vos. Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Quais as principais desculpas que apresenta-

mos para não lidar com a diversidade missionária?
• Quais são os benefícios que temos quan-

do tomamos coragem e aprendemos a lidar e 
anunciar o evangelho àqueles que são “diferen-
tes” de nós?

• Que elemento geralmente falta em nossa 
mensagem quando anunciamos o evangelho a 
um povo que não gostamos?

• “A maneira como a mensagem foi comuni-
cada foi tão importante quanto o fato de haver 
sido comunicada”. Comente essa frase. 


