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Uma Palavra que Transforma 
 

Jeremias 31:16-17 
 

Introdução: temos visto em nossas meditações que o nosso Deus é Deus de Palavra. Tudo se 
fez pela sua Palavra, Ela é poderosa e, por isso, Ela é fundamental para nós, os seus filhos. 
Isaías 55:11 afirma que “a palavra que sai da boca do Senhor, não volta para Ele vazia, mas 
fará aquilo que lhe apraz, e prosperará naquilo para que foi designada”. 
 
Encontramos na Bíblia dois tipos de profecia. Primeiro, aquela que chamamos de preditiva, 
aquela que prediz, que anuncia o que vai acontecer. Mas também encontramos a profecia 
que transforma situações, como nos ensina Provérbios 18:29, 21: “Do fruto da boca o coração 
se farta; do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua; o 
que bem a utiliza come do seu fruto”. 
 
Paulo, em 1 Coríntios 14:3, fala dos objetivos da profecia, diz ele nesse versículo que  “o que 
profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando”. Veja que a profecia deve 
edificar, levar à virtude, inspirar sentimentos edificantes. Deve exortar, estimular, animar, 
incutir coragem, e, também, consolar, ou seja, trazer alívio ao sofrimento ou desgosto das 
pessoas. 

 
Portanto, a Bíblia deve ser uma fonte de inspiração para a nossa vida, o lugar onde 
encontramos alimento para a nossa fé. Podemos ler um texto escrito a milhares de anos, que 
conta a história de outro povo e, de repente, aquilo que lemos ou ouvimos pela boca de 
alguém, se torna um instrumento poderoso utilizado pelo Espírito Santo para transformar a 
nossa vida. 
 
Em Jeremias 31:16, 17, pela boca do profeta, Deus libera uma Palavra tremenda sobre o seu 
povo Israel. Esses versículos exemplificam muito bem os objetivos da profecia, então, vamos a 
eles: 

 
1. Gerar uma perspectiva de mudança – em primeiro lugar, no versículo 17, Deus diz ao seu 

povo que havia esperança para o futuro da nação. A circunstância em que o povo se 
encontrava não era nada boa, uma parte de Judá estava no cativeiro, outra parte estava na 
iminência de também ser levada para o cativeiro. Entretanto, por intermédio de Jeremias, 
Deus está criando uma perspectiva profética de restauração, dizendo que havia esperança 
para o futuro de Judá.  
 
Quando tudo vai mal, quando não enxergamos saída, precisamos de uma Palavra Profética 
que gere uma perspectiva de mudança. Pode faltar tudo, só não pode faltar a Palavra 
transformadora de Deus, é sobre ela que lançamos as redes, é ela o instrumento que realiza a 
metanóia, a mudança de mente, que retira o abatimento. É a Palavra que nos faz crer que a 
fidelidade de Deus irá nos socorrer e nos dar um futuro abençoado. 
 

2. Transformar quadros mentais que nos amedrontam – em segundo lugar, mostrando para 
Judá que havia esperança para o seu futuro, o Senhor diz que eles deveriam reprimir a voz de 
choro e as lágrimas dos olhos. Sabe por quê? Porque a profecia também tem o poder de 
transformar quadros mentais que nos amedrontam.  
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Quadros de desterro e destruição roubam a fé e a esperança, e, assim, somos abalados 
emocionalmente. A Palavra Profética tem o poder de mudar a nossa postura. Antes dela 
andávamos choramingando pelos cantos, mas Deus tem nos dado uma Palavra de vitória. 
Portanto, mude a postura, enxugue as lágrimas, destrua os quadros de derrota e permaneça 
na promessa do Senhor.   
 

3. Fortalecer a fé e a confiança em Deus – em terceiro lugar, consideremos o que Deus diz no 
verso 16: “há recompensa para as tuas obras”. Ou seja, Ele conhece as nossas aflições e há de 
recompensar os que permanecerem firmes. Ele diz que os filhos de Judá voltariam, Judá seria 
restituída, da mesma forma Ele vai te restituir, confie em Deus: “Há recompensa para as tuas 
obras!” 

 
A Palavra dada pelo Espírito também tem por objetivo fortalecer a nossa fé e consolidar a 
nossa confiança em Deus. Ela se torna o esteio da alma, nos ampara na hora das crises, não 
permitindo que desfaleçamos diante das lutas e das provas. Deus conhece o teu momento e 
por isso lhe entrega uma Palavra Profética a fim de que você confie nela e veja a sua vida 
transformada para a Glória dele. 

 
 


