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Prefácio

A

última edição deste livro foi feita em 1992, com o título O
profeta Jeremias, boca de Deus, boca do povo. Já faz mais de
vinte anos. Teve ao todo três edições. De lá para cá, muita
água passou debaixo da ponte, muitas coisas novas aconteceram,
muitas luzes vieram clarear os olhos com que hoje lemos o livro do
profeta Jeremias: ficou muito mais nítida a sua missão como profeta;
deu para sentir melhor a sua luta, sua paixão, sua experiência do amor
eterno de Deus; apareceu com mais clareza a sua atualidade para
nós. Por isso, esta quarta edição, mesmo tendo muitas coisas iguais
à terceira, tem muitas coisas novas, a começar pelo título: O profeta
Jeremias, um homem apaixonado. É quase uma nova edição, revista e
aumentada, porém, apesar de diferente e nova, fala do mesmo homem
Jeremias que nos veio revelar o rosto amigo de Deus, confirmado por
Jesus.
Frei Carlos Mesters
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INTRODUÇÃO
ABRINDO O LIVRO DO PROFETA JEREMIAS

O

livro do 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 11,1812,6; 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. Além destes,
há muitos outros textos que nos informam, direta ou indiretamente,
sobre os acontecimentos na vida de Jeremias. Neste livro vamos olhar
através da janela desses textos, para conhecer mais de perto a pessoa
de Jeremias e segui-lo, passo a passo, nos vários períodos da sua vida,
desde o nascimento até a morte.

Nem sempre é possível determinar a data exata desses períodos
na vida do profeta, pois já faz mais de 2.500 anos que ele faleceu. Paciência! O livro de Jeremias não foi escrito para ensinar datas, mas sim
para transmitir uma mensagem e ensinar a ser profeta. Esta será também a preocupação deste livro: falar da vida de Jeremias de tal maneira
que sirva de espelho para nós e nos ensine a realizar hoje nossa missão
como profetas e profetisas: ser fiel a Deus e aos pobres!
Apesar das incertezas quanto às datas, achamos importante
apresentar Jeremias seguindo os vários períodos da sua vida, desde o
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nascimento até a morte. Isso traz o profeta para mais perto de nós e
nos ajuda a confrontar nossa vida com a dele. Foi meditando e rezando
os fatos da sua vida que Jeremias foi descobrindo a ação e o apelo de
Deus. Seu livro nos convida a fazer o mesmo: meditar e rezar os fatos
da nossa vida para descobrir, dentro dela, os apelos de Deus.
Os textos do livro de Jeremias são como as fotografias de uma
mesma pessoa, conservadas sem muita ordem num único álbum. Apesar da mistura dos textos e dos períodos da vida dentro do livro, os textos têm uma unidade, pois são todos da mesma pessoa amiga, Jeremias,
que neles nos revela o rosto de Deus. Para situar os vários textos no
correspondente período da vida de Jeremias, nós nos orientamos pelas
informações da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia do Peregrino e da Bíblia
TEB (Tradução Ecumênica).
Em cada período procuramos saber como era a situação do povo,
como eram o ambiente e a fé da comunidade, como tudo isso repercutia na vida de Jeremias e como ele realizava sua missão como profeta. Para ajudar a situar os acontecimentos dos vários períodos da vida
de Jeremias no contexto nacional e internacional da época, fizemos
uma linha do tempo que visualiza como os acontecimentos da vida do
profeta estavam interligados com a situação política nos vários países:
Judá, Egito, Assíria e Babilônia. Veja o Apêndice 1. Para facilitar a percepção das muitas datas que ocorreram nos vários períodos da vida
de Jeremias, fizemos uma lista bem organizada de todas as datas, de
acordo com os períodos da vida dele e de acordo com os capítulos deste
livro. Veja o Apêndice 2.
Eis a sequência dos seis períodos:
1º Período — de 645 a 627: do nascimento até os 17/18 anos,
o momento da sua vocação
Cap. 1
2º Período — de 627 a 609: dos 18 aos 36 anos de idade,
durante o governo do rei Josias

Cap. 2

3º Período — de 609 a 597: dos 36 aos 48 anos de idade,
durante o governo do rei Joaquim

Cap. 3
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4º Período — de 597 a 588: dos 48 aos 57 anos de idade,
durante o governo do rei Sedecias

Cap. 4

5º Período — de 588 a 586: dos 57 aos 59 anos de idade,
durante o cerco da cidade

Cap. 5 e 6

6º Período — de 586 a 584: dos 59 anos até a morte,
sendo Godolias o governador

Cap. 7

Para compor este livro, recorremos aos dados que a própria Bíblia
nos oferece. Recorremos também às informações dos exegetas, historiadores e arqueólogos que pesquisaram esse período da história de Israel.
Ao longo das páginas citaremos a Bíblia e o próprio Jeremias, muitas e
muitas vezes! É para poder conhecer mais de perto a pessoa do profeta Jeremias, sentir a sua luta e o seu compromisso e, assim, aprofundar melhor
o sentido da Palavra de Deus para a nossa vida. No Apêndice 5, daremos
uma pequena bibliografia sobre a história do livro e da vida de Jeremias.
Um breve aviso para evitar alguma possível confusão. Ao longo
das páginas deste livro indicaremos sempre os anos nos quais ocorreram os acontecimentos relacionados com a vida de Jeremias. No tempo depois de Cristo, em que nós vivemos, a enumeração dos anos é
ascendente: vai do ano 1 até o ano de 2015. Por exemplo, João XXIII foi
papa de 1958 a 1963. Estamos tão acostumados com essa enumeração
ascendente que algumas pessoas estranham quando se diz: Jeremias viveu de 645 até 585. E até perguntam: “Será que o senhor não se enganou? Não deve ser de 585 até 645?”. É que nos anos e séculos antes de
Cristo a enumeração é descendente: vai do ano 645, do nascimento de
Jeremias, até o ano 1, do nascimento de Jesus.
Teremos cinco pequenos apêndices:
Apêndice 1: Uma linha do tempo, que oferece uma visualização gráfica
do contexto histórico e político dos vários períodos da
vida do profeta Jeremias.
Apêndice 2: Uma lista da sequência dos anos com os principais acontecimentos da vida de Jeremias, desde o nascimento, em
645, até a morte, em 584 antes de Cristo.
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Apêndice 3: Informações sobre a história da formação do livro do
profeta Jeremias.
Apêndice 4: Três mapas geográficos: um do Médio Oriente para o
contexto internacional, um da Palestina para o contexto
nacional de Israel e Judá, e um do Brasil para não esquecermos o contexto atual, onde Deus nos fala hoje.
Apêndice 5: Uma pequena bibliografia.
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