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TODA ESCOLHA TEM CONSEQUÊNCIAS 

2 Cr. 28.1-5; 22-27 e cap. 29 
 

SENTIR 
A sua profissão, o local em que mora, a pessoa com quem se relaciona, tudo 
isso são exemplos de escolhas que um dia fez em sua vida. Mesmo que 
muitas coisas pareçam acontecer de maneira natural, foi preciso que você 
as aceitasse para que se tornassem realidade. Ter essa consciência é muito 
importante para que sempre nos lembremos da responsabilidade que 
possuímos na vida. 
Todos os dias você tem escolhas a fazer, e, até mesmo as mais simples, 
como, por exemplo, os alimentos que irá comer, são capazes de refletir em 
seu futuro. Afinal, uma alimentação balanceada irá te proporcionar mais 
saúde e menos risco de contrair diversos tipos de doenças, assim como a 
falta de cuidado em relação a isso pode resultar em problemas graves 
depois. Esse é apenas um tipo de decisão, em meio a inúmeras outras, que 
está tomando hoje e que poderá impactar no seu amanhã, por isso escolha 
com sabedoria. 
Devemos nos lembrar também que, por mais que se esforce para fazer 
escolhas positivas, é natural que, às vezes, os resultados saiam diferente do 
esperado e está tudo bem se isso acontecer com você. Ninguém se torna 
inferior em relação aos demais porque fez uma escolha ruim, principalmente 
porque essas experiências podem se tornar extremamente enriquecedoras 
se olhar para elas como um aprendiz, alguém que deseja entender onde 
falhou para fazer diferente em uma próxima oportunidade. 
 
APRENDER 
Acaz é exemplo de alguém que fez péssimas escolhas e sofreu as 
consequências. Ele “não fez o que era reto perante o Senhor...” Foi idólatra 
e ofereceu seus filhos em sacrifícios. Buscou auxílio de outros deuses no 
tempo da angústia. Fechou as portas do templo. E apagou as lâmpadas; não 
queimou incenso e não ofereceu holocausto, isto é, abandonou a Palavra, a 
oração e a adoração.  

O resultado das escolhas de Acaz foi a humilhação de toda sua nação (vs 
19) e uma morte sem honra (vs 26). Então, seu filho Ezequias começou a 
reinar em seu lugar (vs 27). Ele tinha diante de si a possibilidade de fazer 3 
escolhas: 

1. Ser igual ao seu pai; 
2. Ser omisso; 
3. Reconstruir a vida 

Mesmo havendo pessoas que pensem: “É tarde demais para isso”. Você 
pode começar a fazer escolhas que mudem os frutos que você colherá no 
futuro. Por isso, vamos refletir juntos na seguinte questão: Se olhamos para 
2 Crônicas 29 e à vida de Ezequias, como podemos reconstruir a vida e 
alcançar vitória nessa caminhada? 
 
REFLETIR 
Onde podemos achar bons exemplos a ser seguidos? Qual é o crivo que nos 
ajuda a avaliar uma vida frutífera? 
 
Que tipo de influência você tem recebido? Com quem você se relaciona 
diariamente? Essas pessoas te aproximam de Deus ou te afastam dele? 
Como os seus relacionamentos tem te ajudado a amadurecer em Cristo? 
 
Com quem você tem procurado conselho? Quando você aconselha, o faz 
desde a experiência pessoal ou desde o que está escrito? 
 
Os nossos relacionamentos expressam adoração? Como? 
 
Quem é responsável por reconstruir a nossa vida? Qual é a decisão mais 
importante que você pode mudar para que isso aconteça? 
 
APLICAR 
 
Todo processo de mudança exige constância da nossa parte. Restauração 
leva tempo. Não é um passe de mágica. Nenhum ritual substitui aquilo que 
é processo. Precisamos ser pacientes, constantes e perseverantes. Do que 
adianta a pessoa começar a mudar e depois parar? Por isso o prêmio será 
daquele que perseverar até o fim. A questão não é só começar bem, mas 
principalmente terminar bem! 
 
Acaz não se importou com a construção do seu caráter e espiritualidade, e 
isso trouxe prejuízo para ele e sua geração. Ezequias cuidou da construção 
do seu caráter e espiritualidade, e isso trouxe benefícios para si mesmo e 
para sua geração. Que possamos ser como Ezequias! 
 



 


