
 

 

 

COMEÇANDO BEM, TERMINANDO MELHOR. 

 
Leitura: II Crônicas cap. 15 e  

cap. 16 

Introdução: O rei Asa passou 

36 anos vivendo em obediência, de 

acordo com os princípios de Deus, um 

exemplo de líder, que possivelmente 

influenciou gerações que nasceram e 

cresceram durante seu reinado. Ele 

iniciou seu reinado muito bem, 

continuou muito bem, mas não terminou 

bem. 

Essa história nos apresenta uma 

lição de vida e nos permite questionar 

sobre a nossa caminhada com Cristo, 

seu início, meio, e como projetamos 

terminar. 

Há quanto tempo convidei a 

Cristo pra fazer parte na minha 

caminhada? 

Durante esse percurso tenho me 

esforçado em desenvolver um 

relacionamento saudável e contínuo 

com Senhor? 

A bíblia relata que o rei Asa, 

agia em conformidade com o Senhor e 

durante o seu reinado Deus deu 

repouso, de forma que não havia guerra 

aberta, embora houvesse disputas entre 

Judá e Israel sobre as fronteiras. Mas a 

postura do rei Asa para com o Senhor 

garantia a segurança dos habitantes de 

Judá e Benjamim.  

Um dos exemplos que 

demonstra a determinação em obedecer 

e honrar o Senhor seu Deus, foi quando 

destituiu sua avó da posição de rainha-

mãe por ter feito um poste sagrado (um 

ídolo). 

A reforma estava declarada, 

ainda que tudo não estivesse perfeito (II 

Cron. 15. 17). 

  

 

 

1. Apesar das experiências 

positivas com o Senhor o rei Asa teve 

medo, quando Baasa, rei de Israel 

invadiu Judá e fortificou Ramá. Suas 

atitudes foram contrárias ao que viveu 

em 36 anos. 

a. Ele negociou e se aliançou 

com o rei da Síria, inimigo comum de 

Judá e Israel a fim de retirar o exército 

de Israel das terras de Judá. (II Cr 

16.2,3). 

b. Ele tirou os tesouros do 

Templo do Senhor e de seu próprio 

palácio entregando ao inimigo. 

c. Ele deixou de confiar no Deus 

que o tinha feito um rei vitorioso. 

d. Rejeitou a Palavra de Deus e 

o profeta mandando-o prender e 

oprimindo alguns do povo. (II Cron. 16. 

7-10). 

e. Ficou gravemente doente e 

não buscou ao Senhor. 

 

Conclusão: O exemplo da 

trajetória de liderança do rei Asa deve 

ser observado por nós como um alerta, 

para que não venhamos cair no mesmo 

erro. Portanto é necessário fazermos 

uma avaliação das nossas ações como 

líderes ou mesmo como servos do 

Senhor: Como iniciamos nossa 

caminhada com Cristo? Como estamos? 

E como pretendemos terminar? 
 

SEMANA DE 20 À 26 DE 

JANEIRO DE 2020 

Versículo da Semana: Embora os altares idólatras 

não tenham sido eliminados de Israel, o coração de 

Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a 

sua vida. 2 Crônicas 15:17 


