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DEUS SEMPRE RESPONDE A ORAÇÃO DO ARREPENDIDO 
 
 
Pregação - 26/1/2006 às 13hs 
 
 
2 CRÔNICAS 33. 1-13 
 

��Manassés era filho do bom rei Ezequias 
��Começou a reinar com 12 anos 
��Foi rebelde 
��Não ouvia os profetas, foi idólatra 
��Assassino dos próprios filhos 
��Praticou advinhação e feitiçaria 
��Provocou a ira de Deus 

 
QUE LIÇÕES PODEMOS TIRAR DESSE COMPORTAMENTO DE MANASSÉS? 
 
Manassés conhecia a Deus porque seu pai havia sido um homem de intimidade com Deus. 
 
Toda atitude traz suas conseqüências (a lei da ação e reação) 
 
Temos dois caminhos aqui: 1- o filho rebelde, desobediente aos pais, mais cedo ou mais 
tarde vai colher o que planta; 2- o crente que não quer se firmar no Senhor, receberá mais 
cedo ou mais tarde seu salário. 
 
Deus tem uma medida, tem um limite para todos os nossos maus atos. Vejamos Amós 
capítulo 1. 
 
Aos que têm levado uma vida desregrada, distante da presença de Deus, mesmo sendo 
conhecedores da palavra serão abatidos. 
 
Aos filhos de crentes que fazem pouco dos pais, cuidado, porque Deus está ouvindo e 
aparando cada lágrima de seus pais e quando a medida encher, o filho entrará no eixo pela 
dor, pelo sofrimento. 
 

QUE PROVIDÊNCIA DEUS TOMOU CONTRA MANASSÉS 
 
2 Crônicas 33. 11 “Assim o SENHOR trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da 
Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o 
levaram para Babilônia”. 
 
Quando os Assírios capturavam estrangeiros, tinham o cruel costume de humilhá-los, 
colocando cadeias através de perfurações feitas no nariz, semelhante como se faz com 
animais. 
O transbordar de Deus contra Manasses, foi tirar-lhe o reino. 
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Quantos não estão pagando ou pagaram um preço alto por zombar e brincar com Deus? 
 
Deus não admite escárnio. (a história da moça que zombou de Deus e que só teria lugar 
para ele no porta-malas do carro) 
 
O jovem que zomba dos pais, o preço é alto. 
 
2 Crônicas 33. 12 - Manassés - “E ele, angustiado, orou deveras ao SENHOR seu Deus, e 
humilhou-se muito perante o Deus de seus pais”. 
 
Aprendemos aqui, que se quisermos vitória em nossas vidas, o primeiro caminho a ser 
tomado é o caminho do arrependimento. 
Mateus 3. 1-2 “E, NAQUELES dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da 
Judéia, -  E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus”. 
 
Mateus 4. 17 “Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: Arrependei-vos, porque é 
chegado o reino dos céus”. 
 
Sem arrependimento de nada vale orar, chorar, clamar... 
A benção nunca vai chegar sem o arrependimento do coração, do profundo da alma. 
A vitória se transformará em eterna derrota. 
Se alguém precisar se arrepender de algo que vem desagradando a Deus tome logo essa 
decisão, antes que a medida de Deus transborde. 
 
Deus dará um basta na iniqüidade reinante hoje, na perversão, na corrupção, no tráfico de 
seres humanos, no tráfico de drogas. 
(o porquê dos sumiços dos mamonas assassinas. Deus deu um basta no caminho da 
perversão de crianças em que eles estavam trilhando) 
 
As pessoas costumam dizer que Deus é pai, e esquecem que ele é justiça. 
 
2 Crônicas 33. 13 “E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, 
e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o SENHOR era 
Deus”. 
Deus responde a Manassés e lhe dá vitória. 
 
Quer que Deus lhe responda? Seja uma pessoa arrependida. 
Quer vitória sempre em sua vida? Veja o conselho de Jesus em Mateus 5. 1-12 – ‘As Bem-
aventuranças’. 
 
 
 


