
Andando Segundo os Conselhos de Deus 

Jr 16.12 e 18.11-13 

 

Deus sempre deixa modelos de vida para que sirvam de referenciais de como seu povo deve 

andar diante dele. Nem sempre os filhos de Deus prestam atenção a isso. Pior. Por vezes, andam 

exatamente ao contrário destes referenciais. Foi exatamente isso que aconteceu na época de Jeremias. 

O povo andou pior que vossos pais, andando conforme o próprio coração duro, como reflexo de não 

dar ouvidos a Deus. Tudo isso apontando para a malignidade de cada coração. 

Uma das questões que chama a atenção nesse caso é que o povo não se dava conta, nesse 

processo de auto-engano, que o problema de seus infortúnios eram eles mesmos. Deus não deixa 

o seu povo sem orientação de como deve andar até que ele volte. Salvação e educação são duas 

plataformas de divinas inseparáveis. A aliança de Deus com seu povo providencia diretrizes para 

agora, salvos, caminharem em um processo de educação que lhes permita rejeitar o erro, buscar uma 

vida no presente século de forma sensata, justa e piedosa, e aguardar esperançosamente a 

manifestação de Jesus Cristo (Tt 2.11-13). O que Deus espera é que seu povo mude seu proceder e 

emende os caminhos e ações (Jr 18.11) andando segundo seus conselhos. 

Andar segundo o próprio coração maligno normalmente envolvia idolatria. Geralmente 

os idólatras entregavam os filhos a prostituição cultual ou sacrificavam-nos a outros deuses. A 

idolatria caracterizava-se por 2 erros: 

Prostituição cultual dos filhos (Dt 23.17) e assassinato cruel dos próprios filhos onde os 

queimavam no fogo em oferenda a Baal ou a qualquer outro Deus (Jr 19.5). Isso enfaticamente é 

mencionado por Deus que “[…] o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente” 

(Jr 19.5). 

A idolatria é comparada na bíblia com dois outros erros, a saber: orgulho que seria 

semelhante a idolatria e culto a ídolos do lar (1 Sm 15.23); e, avareza que é a busca do bem 

pessoal (Cl 3.5-6). A avareza não está ligada necessariamente ao dinheiro. Existe a avareza de amor 

(1 Jo 4.10-11) embora todo pecado seja uma manifestação do egoísmo, uma auto-adoração em lugar 

da adoração a Deus. 

Tempo de emendar do eventual mau proceder e dos caminhos e ações. Lembrando que “Do 

céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus 

(Sl 53.2). Deus permita a cada um dos seus filhos a andar segundo seus conselhos. Boa caminhada a 

todos. 
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