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Invoca-me 
 

Jeremias 33:3 

 
Introdução: o texto base desse estudo (Je 33:3) diz que devemos invocar a Deus. Você sabe 
o que significa a palavra invocar? O dicionário dá a essa palavra os seguintes significados: 1) 
Chamar por poder superior para assistir, proteger ou inspirar. 2) Recorrer a; lançar mão de. 3) 
Chamar para ajuda ou proteção. Quando invocamos a Deus, estamos chamando por alguém 
que pode de fato nos socorrer e transformar a circunstância na qual nos encontramos. 

 
Como seres humanos, podemos enfrentar situações em que nada faz sentido. De repente tudo 
parece sem graça, ficamos sem rumo e cresce uma convicção dentro de nós de que é 
necessário uma virada. É nesse momento que entra o valor do clamor ao Senhor. Jeremias via 
a sua nação cada vez mais distante de Deus e sem perceber que estavam errados, a cada dia se 
aproximavam mais do cativeiro de Babilônia. Seu coração se entristecia com tudo aquilo, foi 
então que a Palavra de Deus veio a ele dizendo: “Invoca-me”. 

 
Três verdades nós destacamos nesse versículo:  

 
1. Quem invoca a Deus não fica sem resposta – em primeiro lugar, esse versículo diz 

que os que invocam a Deus não ficam sem resposta. Isso é maravilhoso! O nosso Deus fala e 
participa da nossa vida. Ele não é um Deus distante que não se importa conosco. Muitas 
pessoas acham que Deus tem mais o que fazer do que se importar com seres humanos tão 
minúsculos diante da sua presença. Esse raciocínio é totalmente errado, porque ninguém 
valoriza mais o ser humano do que Deus. Ele nos ama e quer o melhor para nós.  

 
Por outro lado, para que possamos ter um entendimento maior desse texto, é necessário 
saber em quais circunstâncias Deus falou que Jeremias deveria invocá-lo. O verso 1, do 
capítulo 33, conta que o profeta estava encarcerado no pátio da guarda. O seu povo voltou as 
costas para ele e a sua situação não era nada boa. Devido às profecias que ele liberou sobre a 
nação, Jeremias caiu na antipatia de Judá, pois ninguém acreditou nas suas palavras, e, assim, 
veio a perseguição e ele foi lançado no cárcere. Então, em meio a esse quadro tenebroso, Deus 
diz que Jeremias deveria invocá-lo e Ele responderia ao seu clamor.  

 
Você pode estar enfrentando as maiores lutas da sua vida. Você pode até mesmo não ver saída 
alguma para o problema que está a sua frente. Mas esteja convicto de uma coisa: se você 
invocar a Deus, Ele vai lhe responder. Reclamar não vai adiantar, ficar se lamentando não vai 
resolver, mas a Palavra de Deus diz que se invocarmos ao Senhor receberemos uma resposta. 
Se você precisa de uma resposta para a sua vida, aceite o desafio de Deus e invoque-o. 

 
2. Seus projetos são grandiosos – em segundo lugar, o texto diz que Deus anunciaria 

“coisas grandes”. Deus quer que o invoquemos a fim de que possa manifestar a sua glória em 
nós. O que Deus tem para nós é grandioso. Quantas vezes ficamos presos à uma mentalidade 
limitada, reclamando de tudo, sem esperança de que alguma coisa nova aconteça. Nessas 
horas, o Todo-Poderoso está esperando que levantemos a nossa voz e apresentemos a Ele o 
nosso clamor.  
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Os projetos de Deus são grandiosos, Deus não é medíocre e tudo o que Ele faz é planejado. 
Circunstâncias negativas não podem nos calar, nos lançar no lago da melancolia, nem nos jogar 
na cova do desespero. Pelo contrário, diante dos problemas eu devo invocar a Deus na certeza 
de que Ele tem algo grandioso para fazer e que em breve será anunciado. A convicção de que 
os meus olhos verão as coisas grandiosas de Deus tem que tomar conta da minha alma. Você 
quer que Deus anuncie coisas grandes para você? Então, invoque-o! 

 
3. O que Ele faz nos surpreende – em terceiro e último lugar, entendemos que Deus não 

é previsível. O texto diz que são “coisas grandes e ocultas que não sabemos”. O que Deus tem 
para fazer na vida daqueles que o invocam não é banal nem previsível. O nosso Deus é 
surpreendente, isso quer dizer que por mais que tentemos saber de antemão o que Ele vai 
fazer, a Bíblia diz que ainda está em oculto e que não sabemos. As duas únicas coisas que 
sabemos é que, se o invocarmos, não ficaremos sem resposta e que é grandioso aquilo que Ele 
fará. Portanto, mesmo diante da calamidade não desista, não se cale, clame, invoque ao 
Senhor, seja surpreendido pelos seus grandiosos feitos. Ele está pronto para lhe ouvir e para 
anunciar coisas tremendas para a sua vida. 
 


