
Jeremias: Duas Partes 

 

 
Anos atrás, eu li esta declaração: “Ilustrações são para um sermão o que 

janelas são para uma casa.” A conexão é que elas deixam entrar a luz. 

Depois de ler o livro de Jeremias, creio que (o povo do) reino do sul não 

tinha desculpas para viver na escuridão, uma vez que a luz de Deus, 

através do profeta Jeremias, brilhou em sua vida. Que ilustração! Havia 

muitas lições práticas, tanto particulares quanto privadas, que Deus deu a 

Jeremias e ao reino do sul de Israel, e ainda assim eles persistiram em 

seus pecados.  

Estamos na 24º. saída da Rota 66, a cordilheira do Velho Testamento 

chamada Os Profetas. Jeremias tem mais conteúdo do que Isaías, embora 

não tantos capítulos. Este é o segundo livro nas montanhas proféticas do 

Velho Testamento, escrito aproximadamente cem anos depois do livro de 

Isaías.  

 

Escrituras 

 “A palavra do SENHOR, que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, 

e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E 

desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra 

sobre as rodas, como o vaso, que ele fazia de barro, quebrou-se 

na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que 

pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra 

do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este 

oleiro, ó casa de Israel?, diz o Senhor. Eis que, como o barro na 

mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No 



momento em que falar contra uma nação, e contra um reino para 

arrancar, e para derrubar, e para destruir, se a tal nação, porém, 

contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me 

arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que 

falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se 

fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha 

voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. 

Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, e aos moradores de 

Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando 

mal contra vós; e projeto um plano contra vós; convertei-vos, 

pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos 

caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, 

porque andaremos segundo as nossas imaginações; e cada um 

fará segundo o propósito do seu mau coração.” 

 

Se eu tivesse que esboçar este livro de modo que pudesse entendê-lo, 

seria um esboço bem simples em duas partes:  

 

1. O chamado e incumbência de Jeremias 

 
2. O ministério e as mensagens de Jeremias 

 

Toda a primeira seção é tratada no capítulo 1. A segunda parte é tratada 

nos capítulos 2 – 52.  

 

O Chamado e a Incumbência de Jeremias  

É o décimo terceiro ano do reinado de Josias. Ele é realmente o último 

bom rei do reino do sul. Ele começou a reinar em 640aC, e agora é 627aC. 

A palavra do Senhor veio a um jovem chamado Jeremias, que tem 

aproximadamente 20 anos de idade.  



Deus o chamou e o incumbiu a ser um profeta das nações. Que coisa, ser 

apresentado a um Deus tão grande logo no começo da vida! Quando Deus 

entrou na vida de Jeremias, ele disse: “Antes que Eu o formasse no ventre 

de sua mãe, eu o conhecia.” Uau!  

 “Antes de sua mãe e seu pai se unirem, Eu o fiz. Antes de você ter sido 

concebido, eu já o conhecia.” Eu sei que alguns de vocês pensam que 

realmente é um grande Deus aquele que pode ver através do tempo já 

sabendo o que Jeremias iria fazer antes mesmo dele nascer. Você errou. 

Quero sugerir a você que Ele é ainda maior do que isso! 

Não creio que a palavra usada se refere a Deus conhecendo a Jeremias de 

acordo com informações factuais. É a mesma palavra que fala sobre Adão 

conhecendo sua esposa; ela “concebeu e deu à luz um filho”. Adão não 

sabe informações factuais sobre sua esposa. Ele conhecia sua esposa 

intimamente. Deus está dizendo a Jeremias: “Antes de você ser concebido, 

eu já tinha um relacionamento íntimo com você; eu já o havia escolhido!” 

Não sabemos quanto tempo passou, mas antes dele nascer, Deus já o 

havia escolhido. Ele o indicou para ser um profeta, não apenas para o reino 

do sul de Judá, mas também para as nações. Deus chamou e incumbiu 

esse jovem a ter um ministério internacional no Oriente Médio daqueles 

dias.  

Você pode se colocar no lugar de Jeremias? Ele diz o que nós 

provavelmente diríamos: “Mas Deus, sou muito jovem! Eu não tirei 10 em 

‘Falar em Público’. Não sou um bom orador!” Deus alcançou e tocou com 

Sua mão a boca de Jeremias. Você se lembra em Isaías quando um 

serafim tirou um carvão do altar no Céu e o colocou na língua de Isaías? 

Em Jeremias, a mão de Deus literalmente toca a boca de Jeremias! Deus 

disse: “Eu coloquei as minhas palavras na sua boca”.  

Então Deus diz que muitos ficariam contra ele, mas que não deveria se 

preocupar: “Não se preocupe, estarei com você.” Então Deus disse: “Ei, 

Jeremias, o que você vê?” E Jeremias disse: “Eu vejo uma amendoeira.” 

Então Deus disse: “Você está certo, estou vigiando minha palavra para 

executá-la.” Na língua hebreia, a palavra “amendoeira” soa quase como a 

palavra hebreia “vigiar”.  



Você precisa perceber isso porque soou como a palavra deles, “vigiar”; o 

povo hebreu vigiava a amendoeira, e quando ela começava a brotar, isso 

significava que a primavera estava chegando. Então Deus está dizendo: 

“Não vigie sobre o que Eu digo através de você, Eu irei vigiar o que digo 

através de você. Tudo o que eu disser através de você, eu vou apoiar com 

ação!”  

Esse era o tipo de homem que a nação precisava; não um homem que se 

levantaria e diria o que pensava, mas um homem que se levantaria e diria 

o que Deus disse a ele. E quando ele falava, ele acreditava que não eram 

suas palavras, mas as palavras de Deus. Note quantas vezes no livro de 

Jeremias ele diz: “A palavra do Senhor que veio a mim”, ou “A palavra que 

veio a mim do Senhor”. Ele nunca toma o crédito pela palavra; dá toda a 

glória a Deus! 

Então a palavra do Senhor veio a Jeremias uma segunda vez. Deus diz: 

“Olhe novamente e diga o que você vê.” Jeremias vê um grande pote em 

ebulição que cai. Quando cai, cai em direção ao norte. Deus disse a ele 

para dizer à nação que há uma tempestade vindo, e o resultado será 

desastroso. “Vai eliminar cada um de vocês.” 

 

A Mensagem e o Ministério de Jeremias  

Agora vamos para a segunda parte do livro, capítulos 2-52. Ela envolve o 

ministério e a mensagem de Jeremias. Estudamos todos os reis do reino do 

sul, mas Jeremias está ministrando para os últimos cinco: Josias, Joacaz, 

Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Josias começou a reinar em 640aC, mas 

em 627aC Deus entrou na vida de Jeremias. Então, sob Zedequias, o reino 

do sul caiu em 586aC.  

Isso significa que o ministério de Jeremias durou cerca de 40 ou 41 anos. 

Ele pregou muitas mensagens. Acho que quando você olha os capítulos 2-

52, você entende que isso é uma coisa difícil. Acho que esse é o livro mais 

difícil de ler do Velho Testamento.  

O motivo é porque não há ordem. Eu li comentários que dizem que quando 

você lê Jeremias você tem que observar como esse livro é organizado por 



tópicos. Mas também não há organização por tópicos! Parece a minha 

mesa. Eu empilho papéis na minha mesa e então ponho algo no topo de 

tudo, um ou dois meses mais tarde.  

Então, depois, eu ponho ainda outra coisa em cima. Aí me lembro que 

escrevi algo há um tempo atrás, então volto para procurar. Quando 

encontro, eu releio, mas não coloco onde estava antes, simplesmente 

coloco no topo novamente. Sim... Pergunte à minha secretária! Veja, 

Jeremias não sentou simplesmente e sistematicamente escreveu uma 

carta. 

Ele escreveu um monte de cartas e um monte de sermões e isso foi escrito 

durante seu ministério. Mas quando tudo foi compilado, tempos depois, 

não foi colocado em uma ordem cronológica ou organizado por tópicos. Foi 

apenas colocado tudo junto; portanto, quando você lê, você se surpreende 

com a desordem do livro.  

Mas a desordem no livro revela a desordem que estava a vida da nação de 

Israel, porque seu coração se voltou de Deus, Seu Esposo, para falsos 

deuses. Como Jeremias diz, eles erraram com Deus. 

Vamos aprender com Jeremias que a idolatria sempre leva à imoralidade. A 

qualquer tempo que você muda sua visão de Deus, a qualquer hora que 

você tem uma visão errada de Deus, isso não o levará à correção ou 

retidão, mas sim ao erro. Você entende isso? Jeremias está dizendo a 

Israel em seu ministério e em suas mensagens que Deus irá julgá-los por 

seus pecados.  

Eles estão acusando a Deus de quebrar a aliança, mas não, eles estão 

quebrando a aliança! Jeremias disse: “O Rei Nabucodonosor vai comer o 

seu almoço! Se preparem para isso! Vocês se curvarão a ele quando ele 

vier. Se não se curvarem, a coisa vai ficar feia. Vocês perderão a vida. Mas 

se vocês se curvarem a ele, ele poderá levá-los à Babilônia, e aí vocês 

poderão viver para ver o outro dia.” Esta é a mensagem de Jeremias.  

Quando olho para os capítulos 2-52, vejo três maneiras em que podemos 

lembrar de seu ministério e de suas mensagens: 

1.  Através de suas lutas 



2.  Através de seus sinais 

3.  Através de seus sermões 

 

 Suas Lutas 

Esse cara lutou. Cada comentário que eu leio diz que ele é o profeta 

chorão. Eu não o vejo apenas como um profeta chorão, eu o vejo como 

um profeta relutante. Eu o vejo como um profeta que reclama. Sabemos 

mais sobre Jeremias do que sobre qualquer outro profeta simplesmente 

porque ele era transparente em relação aos seus sentimentos.  

Há um momento no livro, quando ele fala com Deus, onde ele 

simplesmente diz: “Deus, você me enganou! Você disse que ficaria comigo, 

mas não me disse que eles iriam querer me matar! Você não me disse que 

eles iriam fazer de mim objeto de ridículo. Você não me disse que eles 

iriam literalmente me prender e me acorrentar. Você não me disse que eles 

iriam me colocar na prisão! Não me disse que eles iriam me jogar numa 

cisterna sem água com lama até a cintura! Queriam me silenciar, então eu 

tentei ficar em silêncio, mas isso não me fez bem algum. Quanto mais eu 

tentei ficar em silêncio, mais Suas palavras dentro de mim ardiam como 

fogo em meus ossos, e eu tinha que abrir a boca e falar novamente, e me 

meti em encrenca mais uma vez! Deus, é pra isso que você me chamou?”  

Ele disse: “Eu preferia nunca ter nascido! Não celebre meu aniversário, não 

é um dia de bênçãos, e sim um dia de maldição. Minha pobre mãe deve ter 

sido amaldiçoada por me trazer a este mundo; eu gostaria que o homem 

que disse a meu pai que um menino nasceu tivesse me matado no ventre 

de minha mãe; eu gostaria que o ventre da minha mãe fosse minha 

sepultura e que eu nunca tivesse visto a luz do dia!” 

 

Deixe-me dizer que estou feliz em ser um pastor e não um profeta, amém? 

Há momentos, quando minha esposa e eu conversamos, que um dos nós 

diz: “Eu odiaria criar nossos filhos nesta geração.” Bem, ninguém 

realmente para de ter filhos por conta de quão ruim está a situação.  



Mas Deus disse a Jeremias que ele nunca poderia casar com aquela garota 

que ele amava. Ele disse: “Você irá viver sozinho e morrer sozinho; não irá 

deixar filhos neste mundo.” 

“Porque se você trouxer filhos a este mundo, deixe-me dizer o que vai 

acontecer. Quando Nabucodonosor vier do norte e atravessar essa terra, 

ele sequer dará a você tempo de enterrar os mortos, e seus filhos e filhas 

cairão como esterco no campo.” 

Meu pai me chamou outro dia e perguntou se eu queria que ele trouxesse 

uma máquina para o pasto. Veja, quando as vacas fazem suas 

necessidades, elas fazem não importa onde estejam. Simplesmente 

amontoam pilhas no campo, que logo ficam assadas.  

Nada crescerá lá, e as vacas não comerão lá, então isso limita o pasto. Daí 

papai tem essa máquina que “quebra” tudo isso. Jeremias disse que isso ia 

acontecer aos seus filhos. Seriam como pilhas de esterco de vaca no 

campo. Não teria tempo nem mesmo de enterrá-los. Deus estava dizendo 

a Jeremias que não era a hora de ter filhos. Isso é o que o pecado do 

homem fez ao homem de Deus. Jeremias suportou isso, e lutou.  

 

 Seus Sinais 

E veja, Deus queria que Israel se arrependesse. Ele queria isso de Israel. 

Então Ele deu ilustração atrás de ilustração. Quero escolher algumas para 

compartilhar com você. No início do livro, Ele disse a Jeremias para pegar 

um novo cinto de linho (uma roupa de baixo), mas não lavá-lo. É como se 

minha esposa me dissesse para ir à JC Penny (loja de departamentos) 

comprar cuecas, vesti-las, mas não lavá-las! 

 

 

Ele não poderia sequer virá-lo de dentro para fora e, após um tempo, o 

cinto estaria grudado nele. Então Deus disse a ele para pegá-lo e enterrá-

lo numa caverna. Uau, feliz por se livrar do cinto! Depois, Deus disse a ele 

para tirá-lo da caverna e, olha, o cinto estava péssimo... Deus disse: “Isso 



é o que Israel é para mim; eles são roupas de baixo estragadas. Água 

sanitária sequer tiraria suas manchas, só servem para ser jogadas fora.” 

Em outra ocasião, Ele disse: “Vá para a casa do oleiro que eu irei falar com 

você.” Quando ele chegou e viu o oleiro na roda fazendo algo, ele viu que 

o barro estava estragado. Jeremias esperava que o oleiro descartasse esse 

barro numa pilha de lixo, mas em vez disso, ele o tomou e fez outra coisa.  

Então Deus disse a Jeremias: “Se eu digo a uma nação que irei destruí-la 

por causa de seus pecados, e ela se arrepende e deixa de fazer o que está 

fazendo, então mudo de ideia e não a castigo.” Você ouve o que Deus está 

dizendo? 

“Filhos de Israel, não trarei Nabucodonosor à sua terra se vocês se 

arrependerem e deixarem o que estão fazendo!” Israel disse: “Você é tolo! 

Vamos continuar fazendo o que estamos fazendo e não vamos ouvi-Lo de 

forma alguma.” 

Então Jeremias vê dois cestos de figos; um é bom e outro é ruim. Ele 

prova o bom e realmente é bom. E começa a provar o ruim, mas diz: “Ele 

não vai querer provar o ruim, porque realmente está ruim.” Então, veja 

isso, quando Nabucodonosor chega, ocorrem três deportações, uma em 

606aC, uma em 597aC, e outra em 586aC.  

Imagine quando Nabucodonosor começa a levar pessoas para fora do país 

e deixa outras para trás. Quem você pensa que são as boas, e quem você 

acha que são as más? Você pensará que você é bom e está livre de 

julgamento se é deixado, e aqueles que foram levados são os maus.  

Você pensaria que eles merecem isso. Deus mostra a Jeremias que aqueles 

que são levados ao exílio são as pessoas boas, e aqueles deixados são os 

maus, e Ele irá exterminá-los. Então, a mensagem diz que é melhor você 

não estar entre os que ficam no país, é melhor ir com Nabucodonosor.  

Em seguida, Jeremias aparece com grilhões e jugos em seu pescoço. Ele 

está andando ao redor da cidade com os grilhões que são colocados no 

pescoço de um boi para puxar o carrinho ou o arado. As pessoas disseram: 

“O que você está fazendo, Jeremias?” Ele disse: “É melhor dar ouvidos ao 

Senhor, porque Nabucodonosor está vindo e seu jugo será leve.”  



“Se você não resistir e for com ele, você terá uma vida muito boa no exílio. 

Você ficará lá por cerca de setenta anos.” Então Hananias, um falso 

profeta, apareceu e disse: “Deus me disse que serão apenas dois anos”; e 

então ele tirou o jugo de Jeremias e o quebrou. E Jeremias disse que Deus 

iria substituir o jugo de madeira por outro de ferro.  

Você se lembra dos recabitas? Eles foram um povo na sociedade que eram 

abstêmios. Não poderiam beber vinho, e também não se envolveriam com 

o mundo. Não compravam ou vendiam terras; moravam em tendas. A 

razão era porque seus tataravós disseram que esse era o melhor modo de 

viver.  

Agora, porque Nabucodonosor está vindo e começando a sitiar a cidade, os 

recabitas estão se mudando para Jerusalém. Então Deus disse a Jeremias 

para ir aos recabitas, encher alguns vasos de vinho e servir a eles: “E diga 

a eles que Eu disse para beberem o vinho.”  

Uau! Jeremias dá a eles um pouco de vinho e fala para que bebam. Eles 

dizem: “Não nos importamos com o que Deus nos diz, não iremos beber 

vinho porque nosso pai nos disse para não bebermos, então não iremos 

beber.” E Deus disse a Jeremias: “Eles ouvem e confiam no que o pai deles 

diz e não irão quebrar sua palavra. Eu sou um Pai para Israel, por que não 

Me ouvem?”  

Alguns de nós ouvimos mais nossas mães e pais aqui da Terra do que a 

Deus, e isso corta o coração de Deus.  

 

 Seus Sermões  

E então, vemos os sermões de Jeremias. O primeiro que prendeu minha 

atenção foi aquele onde ele se dirigiu ao templo. Veja a cena: é sábado, e 

o povo está indo ao templo. Estão trazendo seus sacrifícios e se 

aprontando para cantar, e Jeremias aparece na porta do templo.  

Isso seria como um domingo de manhã; estamos dizimando e adorando 

após termos feito tudo o que fizemos durante a semana. Jeremias se 

levanta e diz: “Se você acha que vir ao templo no sábado desfaz o que 

você fez de domingo a sexta, você está enganado. Você não tem ideia do 



que esta acontecendo. Estar aqui não compensa o que você fez na noite 

passada!” 

Quantas vezes você pensou que estar na igreja o torna bom e compensa o 

que você fez no sábado a noite?  

Se afunda num bar num sábado a noite, mas louvado seja Deus, estou na 

igreja no domingo de manhã! Ei, Deus, você está me vendo, estou aqui! 

Esta é a minha oferta: me escute cantando para o Senhor!  

Você está brincando? Você realmente acredita que estar na igreja anula os 

outros lugares onde você esteve? Jeremias diz “você não tem ideia”, e 

alguns de nós não temos.  

Seu próximo sermão é sobre o Sábado. Não sei se você notou, mas Deus 

considerava esse dia realmente de maneira séria. Ele o considerava 

seriamente porque era a aliança de relacionamento com os filhos de Israel. 

Circuncisão era o sinal da aliança abraâmica.  

Mas o sinal de aliança mosaica era o sábado; trabalhe seis dias e descanse 

um. No dia em que descansavam era dito às nações ao redor deles que 

eles serviam ao Deus que criou tudo. Pense nesta cena. Queremos pessoas 

que acreditam em Deus e que Ele criou tudo do nada. Queremos que o 

mundo creia nisso.  

Mas se não O ouvimos, porque deveríamos esperar que o mundo O ouça? 

Então Deus separou este dia e o levou a sério. Não trabalhe nele, não 

negocie nele; este não é o seu dia, este é o Meu dia. Se você não pode 

terminar isso na sexta, espere até domingo. Mas os filhos de Israel fizeram 

deste dia um dia qualquer.  

Mas então, novamente, eu posso entender, você pode? Quer dizer, 

olhando para trás era realmente primitivo. Você não tinha uma ceifeira, 

então se você precisa fazer sua colheita de trigo e trabalha o dia inteiro na 

sexta, e pode chover no domingo, então você simplesmente troca o sábado 

pelo domingo e trabalha.  

Você pode trabalhar no sábado e fazer o culto no domingo, mas então não 

chove no domingo e você se esquece da troca. Estou certo que em algum 



momento alguém já lhe disse: “Nós não podemos simplesmente parar a 

produção no fim de semana.” 

Estou certo que alguém lhe disse que realmente não tem problema se 

jogarmos futebol durante todo o dia no domingo.  

Vamos ser honestos. Temos pessoas que vêm de outras culturas, países e 

religiões para os Estados Unidos. Você acredita que eles pensam que 

temos um dia que é realmente especial para nós, um dia acima de todos 

os dias que é reservado, o Dia do Senhor?  

Acho que deveríamos ter uma vantagem aqui em casa, na América. 

Pessoas estão vindo para cá tão rápido quanto estamos indo para lá agora. 

Eles tem realmente encontrado cristãos quando voltam para casa? Eles 

tem sentido realmente como se estivessem em uma nação que era 

diferente? Ou tudo é simplesmente como era nos dias de Joacaz, 

Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias? 

Em meio a todo este julgamento, Jeremias deu um passo adiante e disse: 

“Ei, vocês, quando forem para a Babilônia, comprem uma casa e plantem 

um jardim. Se estabeleçam, porque ficarão lá por setenta anos.” Você 

percebe que esta é a história que fez Daniel entender que o cativeiro na 

Babilônia estava prestes a acabar e que Deus iria julgar os babilônios. 

Agora, Jeremias começa a dizer: “Eis que os dias estão chegando.” Então, 

ele disse: “Vocês não vão falar mais sobre o êxodo do Egito. Vocês vão 

falar agora do êxodo dos babilônios; vocês terão agora um novo ponto de 

referência.” Tenho que dizer que Deus não quer que seu ponto de 

referência seja o do seu avô, de sua avó, mãe ou pai. Ele quer que você 

tenha um ponto de referencia em Cristo. 

Se você olhar para trás e traçar sua árvore genealógica, você verá que 

houve um tempo na vida da sua família em que alguém se reformou e se 

tornou realmente comprometido com Cristo, e isso mudou sua árvore 

genealógica.  

Nós quebramos o padrão do pecado! De repente, uma família que era 

egoísta e mundana começou a se tornar uma família que conhecia ao 



Senhor. Se não tomarmos cuidado, famílias terão como ponto de referência 

seus tataravós, e o que eles fizeram por Deus! 

Jeremias disse: “Ei, vocês irão, na verdade, experimentar o mesmo que 

seus antepassados. Vocês irão para o exílio, mas serão libertos. Quando 

isso acontecer, vocês deixarão de falar sobre o Egito e começarão a falar 

sobre a Babilônia.” Você tem aquele ponto pessoal de referência, onde 

você sabe que tem que deixar o pecado, e está num relacionamento 

correto com Deus?  

 

A Nova Aliança 

Isso nos leva a uma nova aliança. Ele começa o capítulo 31:31-34 com: 

“Eis que os dias estão chegando.” O profeta que trouxe o maior juízo e 

condenação à nação; o homem que se lamentou, reclamou, criticou e quis 

desistir, teve uma visão do dia em que Deus não mais lidaria com Seus 

filhos do modo como vinha lidando.   

Não seria mais uma aliança condicional, mas uma nova aliança. Isaías falou 

sobre aquele que nasceu de uma virgem, servo sofredor, o qual é santo, 

santo, santo. Ele veio a este mundo para inaugurar uma nova aliança.  

No capítulo 31:31-34, Jeremias disse que não é como a velha aliança. Ele 

listou quatro modos sobre como é diferente.  

 

1.  A lei não é escrita em tábuas de pedra, mas no coração da 

pessoa 

Se você é cristão, você tem um guia moral chamado A Lei de Deus. Esse 

guia moral está dentro de você, no seu coração. Se o seu coração não o 

conduz para a moralidade e santidade, você provavelmente ainda tem um 

coração de pedra, e não um coração de carne que está sendo moldado 

pelo Espírito de Deus.  

Não estou dizendo que você não possa vir a pecar. Você ainda pode pecar 

porque nós vivemos em uma carne não redimida. Mas como filhos de 



Deus, a lei foi escrita em nosso coração. Você não precisa do seu pastor, 

da igreja, da sua mãe ou pai, ou do seu cônjuge, para saber o que é certo 

e o que é errado.  

 

2.  Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo 

A razão disto ser grande é porque sob a lei mosaica, Deus disse: “Se você 

fizer isso, então serei o seu Deus. Se você não fizer isso, então não serei o 

seu Deus.” Era condicional, baseado em palavras e obediência. Eu nunca 

iria criticar ninguém mais, mas eu tenho que declarar isso.  

Há ainda muitas igrejas cristãs hoje que tem construído sua teologia na 

Velha Aliança e não na Nova Aliança. A salvação não é pelas obras. Seu 

relacionamento com Deus não é baseado no que você faz ou não faz.  

É baseado no que Ele tem feito por você em Cristo. Se ele escreveu Sua lei 

no seu coração e Seu Santo Espírito está dentro de você, seu 

relacionamento com Ele é baseado no que Ele fez, não no que você faz.  

Esse relacionamento nunca pode ser quebrado porque não está 

estabelecido em sua fidelidade; está estabelecido na fidelidade dEle. Onde 

você pode ser infiel, Ele nunca pode ser infiel. Você tem que entender isso! 

Não estamos sob a lei mosaica! Estamos sob a Nova Aliança. Hebreus 

capítulos 8-10 claramente revela que estamos na era da Nova Aliança.  

 

3.  Você não terá que ensinar seu próximo a conhecer a 

Deus, todos saberão que Ele é Jeová. 

Isto é um pouco intrigante, mas acho que significa que sob a Velha Aliança 

você nasceu com uma cidadania. Quando você nasceu fisicamente, se você 

era descendente de Abraão, era um filho de Israel. Mas poderia ser um 

israelita e não ser realmente um israelita.  

Você poderia ser um descendente físico e não ser um descendente 

espiritual. Você poderia ter nascido fisicamente, mas não ter a fé em Deus. 

Então havia sempre essa necessidade de ensinar, porque Israel era misto.  



Havia crentes e descrentes. Mas se você fosse fisicamente nascido 

descendente, não importava se era um descrente. Você tinha os direitos de 

nacionalidade e cidadania, mas ainda poderia morrer e ir para o inferno.  

Não sei se você entendeu isso, mas por muitos anos, muitas igrejas ainda 

praticam a associação mista. Portanto, se um casal tem um bebê, eles o 

batizam para trazê-lo para a igreja.  

Aquele bebê está sob a proteção da igreja. Não, não... Pessoas me 

perguntam se tudo bem levar suas crianças para a Ceia do Senhor. Não, 

não está certo se elas são descrentes. O povo do Senhor da Nova Aliança 

não é misto; você não é fisicamente nascido nele.  

Só porque mamãe e papai são cristãos não significa que você seja. Você 

não faz parte do povo de Deus da Nova Aliança até que venha ao lugar 

onde pessoalmente se arrependa do pecado, e coloque sua fé e confiança 

em Jesus Cristo.  

Então, você O segue no batismo e se torna parte da igreja. Ninguém tem 

que dizer à igreja isso porque todos na igreja sabem disso! Uma vez que 

você é parte da igreja, você sempre será parte da igreja. Mas você não é 

até que tenha renascido espiritualmente de Deus! E isto é pela graça, não 

por obras.  

 

 

4.  Eu perdoarei sua iniquidade e o seu pecado, e não me 

lembrarei mais deles. 

Jesus deu Sua vida numa cruz e fez o que o sangue de bois e bodes não 

poderia fazer. A beleza da Nova Aliança diz “Perdoarei a sua iniquidade e o 

seu pecado, e não me lembrarei mais deles.” Em aconselhamento, quando 

alguém diz “posso perdoar, mas não esquecer”, eu apenas digo “estou feliz 

que você não é Deus.” Ele perdoa e esquece. Você ouviu isso? Deus 

intencionalmente escolhe não se lembrar de nosso pecado porque na cruz 

o que estava errado conosco morreu com Ele! Estamos perdoados e nossos 

pecados esquecidos. Estamos corretos diante dEle!  



Jeremias viu esse dia vindo. Como pastor, posso dizer que esse dia é 

agora. Não importa o que você fez, pode ser perdoado e esquecido na 

visão de Deus. Você pode ser feito novo e pode ser curado e se tornar 

parte do povo da aliança de Deus. Deus será o seu Deus e você será Seu 

filho. Ele será seu Esposo e você será parte da igreja que é a noiva. 

Coloque sua confiança nEle e seja feito novo.  

 

  


