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Enfrentando as más notícias 

2 Crônicas 20.1-30 
SENTIR 
Há alguns anos atrás, quando muitos que hoje estão assistindo 
este vídeo éramos crianças (rsrsrs), quase todo parque de 
diversões tinha um labirinto. Você já foi em algum? Conseguiu 
sair? 
 
Aqui em São Paulo tinha um no Playcenter, que era de espelhos. 
Em outros lugares era mais comum encontrar labirintos em que as 
paredes eram feitas de arbustos e, os trapaceiros, procuravam 
algum buraco entre os arbustos para passar para outro corredor e 
chegar mais rápido na saída.  
 
Mas, claro, tinha também aqueles que ficavam perdidos um 
tempão e precisavam que algum monitor de parque fosse ao 
resgate para levá-los à saída. 
 
Uma situação habitual em nossas vidas é se sentir como em um 
labirinto na hora em que recebemos más notícias. Nos sentimos 
como que sem saída, encurralados. Já se sentiu assim?  
APRENDER 
No texto de 2 Crônicas 20.1-30, três nações se uniram para atacar 
a cidade de Jerusalém. Elas enviaram uma mensagem para o rei 
Josafá, dizendo que iriam tomar a cidade.  
 
Josafá teve medo, mas buscou ao Senhor. Ele reuniu o povo para 
orar e jejuar, e os seus olhos estavam postos no Senhor.  
 

Nesse momento, a Palavra de Deus veio a Josafá e ao povo, dando 
uma promessa de vitória à nação. O Senhor estaria pelejando por 
eles! 
 
Há 3 chaves de vitória nesse texto: a Oração (v. 3); a Palavra de 
Deus (vs. 14-17); e o louvor (vs. 18-22). 
 
O rei Josafá sentiu medo. Mas não permitiu que a situação o 
afastasse de Deus. Você já enfrentou más notícias? Elas te 
aproximaram ou te afastaram de Deus? 
 
REFLETIR 
Já sentiu que a sua oração não seria suficiente – ou nem 
necessária – diante de uma má notícia?  
 
O que você faz quando recebe uma má notícia? Fala com alguma 
pessoa? Conversa sobre isso com o dirigente da sua célula? 
Esconde a situação por medo do que vão pensar ou por “não 
querer incomodar”? Ora sobre o assunto ou pede a oração dos 
irmãos ou de algum pastor somente?  
 
Porque uma das chaves da vitória é a Palavra de Deus?  
 
Não conseguimos cantar louvores quando recebemos uma má 
notícia do chefe, do médico, do marido, dos filhos, da escola ou do 
mecânico. Mas o que aconteceria se, no meio à dor, ao medo, à 
angustia, nos lembrássemos de cantar sobre Deus? O que 
aconteceu com Josafá e seu povo?  
 
APLICAR 
Que situação você está vivendo hoje? Que circunstância você está 
enfrentando na sua vida? Ore a Deus, busque a Palavra de Deus, 
e louve ao Senhor em todo tempo. As chaves que aprendemos 
aqui são essenciais para a vida cristã e para passarmos pelo vale 
da sombra da morte sem medo. 
 


