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UM CORAÇÃO INTEIRO PARA DEUS 

2 Crônicas 12.1-16 
SENTIR 
 
Lembro de assistir um vídeo em que um casal aparecia desfrutando um 
belo jantar. Antes da sobremesa chegar, uma outra mulher chega e se 
senta à mesa, não sem antes dar um beijo no homem. A esposa olhou 
para o seu marido sem entender absolutamente nada e começou a exigir 
explicações. 
O marido, com total naturalidade, olhou para sua esposa sem entender 
sua fúria e afirmou: “uê, esta é minha outra mulher”.  
Dava para sentir a indignação da esposa, que estava visivelmente 
indignada. E quem é que não ficaria desse jeito? Já pensou que, por 
vezes, fazemos exatamente isso com Deus? Ele está à mesa, nos chama 
para jantar, mas nós chegamos com o coração dividido; com vontade de 
estar com Ele, mas nem tanto assim como para largar tudo o que 
amamos do mundo.  
 
APRENDER 
 
Quando Salomão morreu, todo o Israel era um povo unido. Seu filho 
Roboão assumiu o trono com 41 anos de idade, mas ele marcou 
negativamente a história de Israel. Foi nas mãos de Roboão que o reino 
de Israel se dividiu em dois. Um reino do Norte, Israel, com dez tribos e 
Jeroboão como rei, e um reino no Sul, com duas tribos, Judá e Benjamim, 
e Roboão como rei. 
 

O texto de 2 Crônicas 12 nos mostra 3 momentos: 
 
• O perigo da acomodação; 
• A disciplina do Senhor; 
• O caminho da restauração 

O texto declara que as duas tribos do Sul lideradas por Roboão se 
afastaram de Deus. E eu acho necessário que a gente reflita sobre a 
seguinte questão: Por que muitas pessoas nutrem as mais diversas 
mágoas no coração e se afastam da Palavra, da oração e da comunhão? 
Há algum resultado positivo nisso?  
 
REFLETIR 
 
O que pode nos levar à acomodação? Por que é um perigo? Como 
combater isso? 
 
Qual a diferença entre castigo e disciplina? 
 
O Senhor já enviou algum Sisaque na sua vida? Como você reagiu? 
 
O que fazer quando estamos sob a disciplina de Deus? 
 
Conseguimos afirmar que Deus é justo no meio da disciplina? Como 
explicaríamos isso para alguém que não conhece a Deus? 
 
Deus é tudo mesmo para você? Você se move por ele e vive nele? Ou 
você só tem dado a metade do coração? 
 
Sabe o que Deus quer de você? 
 
APLICAR 
 
Não podemos ser mornos ou ficar em cima do muro. Se você fizer uma 
aliança com Deus, você terá que romper com as outras alianças. Quais 
são as alianças que Deus não te chamou a ter? Precisamos tomar uma 
posição e fazer uma aliança com o Senhor! 
 
 
 
 
 
 
 
 


