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MOMENTO DA VISÃO
A história do povo de Deus é marcada por altos e baixos. Não existem pessoas perfeitas. Pelo contrário,
a história é marcada por inúmeras imperfeições. Felizmente, Deus tira proveito de todas as situações para a
realização de seus propósitos. A caminhada dirigida pelos reis de Israel a Judá não é exceção e esta
característica humana. Traços de sangue, idolatria e maldade mancham muitos registros, mesmo do povo
escolhido por Deus. Porém, entre todos os reis, parece que Manassés foi um dos mais perversos. Em seu
reinado agrediu frontalmente a Deus e desencadeou uma terrível decadência ainda não vista na história do
povo, com consequências que perduram longos anos e cuja influência negativa alcançou o tempo da queda de
Jerusalém (587 a.C.) conforme o registro de Jeremias 15:4.
Felizmente, o nosso Deus tem prazer na misericórdia e sempre oferece outras oportunidades aos seus.
A despeito da impiedade humana, o nosso Deus é compassivo e longânimo e, pela sua maravilhosa graça,
restaura vidas como aconteceu com Manassés.
QUEBRA GELO:
Pergunte em sua célula:
1. Se Deus fosse retribuir a você baseado no que você já fez, como seria?
2. Já teve algo na sua vida que você fazia e sabia que era errado e hoje em dia não faz mais?
TEXTO: 2 Crônicas 33:1-20
INTRODUÇÃO:
• Manassés assumiu o reinado quando ainda era jovem. Ele começou a governar com apensa 17 anos de
idade, permanecendo no reino de Judá por 55 “longos” anos. Ele herdou o trono de seu pai, o zeloso e fiel
rei Ezequias. Mas, procurou desfazer toda a obra iniciada por seu pai. O significado de seu nome identifica
a sua vida (Manassés que dizer “esquecendo”). Foi isto exatamente o que ele fez em relação a Deus, às
tradições e aos princípios de sua gente. Em muitos aspectos o coração do rei que, após muitos erros,
arrependeu-se de seus pecados e voltou-se para Deus. A sua influência foi tal que, mesmo após a sua
reabilitação ainda havia muitos resquícios de sua má conduta.
• Esta é uma história de muitos traços comuns com o nosso tempo, pois somente pela maravilhosa graça do
Senhor somos parte dos seus propósitos.
1. A SITUAÇÃO DRÁSTICA DE UMA VIDA SEM DEUS
• Desde o início do reinado de Manassés, instaurou-se grande decadência. Possivelmente, alguém o
influenciou negativamente para assumir atitudes tão cruéis. Quando uma pessoa se dispõe a andar longe
dos caminhos do Senhor, ela mergulha na lama mais suja; ou poderíamos dizer, experimenta um pouco do
inferno.
• Observe no texto algumas atitudes adotadas por Manassés e que acaba sendo praticadas por aqueles que
se encontram longe do Senhor: idolatria grosseira construindo altares aos baalins, além da edificação de
poste-ídolos (v. 3); profanação do nome e do templo do Senhor (vv. 4, 5, 7); crueldade absurda a ponto de

•

sacrificar os próprios filhos; muitas superstições (v. 6); rituais esotéricos; prática de magia negra necromancia (consulta aos mortos); feitiçaria e adivinhação (agourice), ignorância à voz de Deus (vv. 6-8),
dentre outras.
O comportamento de Manassés nos deixa perplexos e assustados, mas mostra a situação horrível a que
podem chegar as pessoas que insistem em permanecer distantes de Deus. Às vezes, imaginamos que isto
só acontece em civilizações passadas, nos tempos perdidos e remotos da história. Isto foi horrível, mas não
é coisa sepultada no passado. Não se pode duvidar do que são capazes aqueles que se encontram
afastados de Deus. Ainda hoje, infelizmente, há casos estranhos semelhantes aos adotados por Manassés.
Pessoas que andam longe de Deus também se distanciam dos princípios da vida abundante planejados
pelo Senhor.

2. COM DEUS NÃO SE BRINCA
• Em nome do Senhor, os profetas alertaram e exortaram a Manassés quanto às suas atitudes. Mas ele
parecia surdo à voz do Senhor. Quando um governante insiste em fazer algo, nem mesmo a voz profética
será considerada. Então, só resta uma saída: a intervenção direta do próprio Deus. Foi o que aconteceu
com Manassés. Deus o fez vítima dos reis da Assíria, que o fizeram prisioneiro. Segundo o texto, ele foi
preso violentamente (v. 11), sendo acusado de conspiração contra o rei Assurbanipal. Não sabemos se
Manassés era inocente ou culpado da acusação de conspiração. Mas, sabemos que ele pagou o preço da
dor como consequência do seu pecado contra o Senhor.
• Manassés não levou a sério. Ele brincou com Deus e pagou o preço por sua negligência. Ah! Quantas
pessoas andam neste mundo desapercebidas da ação de Deus! É gente que anda brincando com coisa
séria, desprezando o Senhor e o seu ensino. Deus não é “carrasco”. Ele é bondoso, compassivo,
misericordioso. Mas, também o Deus justo que diz: “A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor”
(Deut. 32:35; Rom. 12:10). A Palavra de Deus diz ainda: “Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo” (Heb.
10:31).
• Alguns dizem: “quem não aprende pelo amor, aprende pela dor”. Isto não é um texto bíblico. Porém, muita
gente só acerta a vida através dos sofrimentos e dificuldades. Voltemos sempre para o Senhor,
independentemente da situação que enfrentamos. Vivamos sempre para o Senhor.
3. NÃO HÁ PECADO QUE DEUS NÃO POSSA PERDOAR
• Alguém poderá indagar: “Gente como Manassés merece perdão?” O nosso Deus se compraz de todos os
que se voltam totalmente para ele, com sinceridade de vida, fé e arrependimento. Em meio à dor, o rei toma
consciência de seu pecado, arrepende-se e volta-se para o Senhor. Na literatura apócrifa há uma obra
intitulada: “Oração de Manassés”, não aceita como inspirada. Mas, é uma obra que procura descrever o
sentimento de arrependimento e conversão que invadiu o coração do rei.
• O tratamento para o pecado passa pelas atitudes assumidas por Manassés (vv. 12-13). O que fazer?
• Arrepender-se (“angustiado ... muito se humilhou”);
• Crer (“suplicou deveras ao Senhor Deus”);
• Orar (“suplicou ... fez oração”).
• As vezes duvidamos da conversão de pessoas que viveram anos mergulhadas na lama do pecado.
Entretanto, não podemos duvidar da ação restauradora da graça do Senhor, que sempre oferece desafios
e novas oportunidades.
• Como prova de sua reabilitação, Deus permite a Manassés o retorno ao seu reino, onde ao final de sua vida
realiza algumas edificações e tenta reordenar o reino. O tempo não lhe permitiu concluir toda a obra.
Felizmente, ele iniciou a obra de eliminar toda a idolatria.
• Como ensinou Jesus, a conversão deve apresentar resultados (Luc 6:43-45).
• Manassés: uma vida marcada pela impiedade. Mas, Deus cumpriu os propósitos na história a despeito de
Manassés. Vê-se claramente que em meio à impiedade humana, brota a misericórdia do Senhor. Que essas
lições nos ensinem a buscar ao Senhor com toda a sinceridade de nosso coração!
PARA DEBATE NA CÉLULA:
1. Existem pessoas irrecuperáveis? Por quê?
2. O que significa atualmente “brincar com Deus”?
3. Por que muitas pessoas se distanciam do Senhor?
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom.”
(Lucas 6:43)

