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Não Negocie a Sua Fé em Cristo 
 

II Cr 15.1,2 - Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de 
Obede, 2 que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, 
e todo o Judá e Benjamim: O Senhor está convosco, enquanto vós
 estais com ele; se o buscardes, o achareis; mas se o deixardes, e

le vos deixará.  
 

Asa sucedeu seu pai, Abias, um rei idólatra que lhe deixou por herança
 uma nação falida e corrompida, por causa do pecado. No entanto, Asa
 tratou logo de fazer uma grande reforma espiritual em Judá: 
 

- Tirou os altares dos deuses estranhos; 
- Quebrou as estátuas; 

- Cortou os bosques onde se praticava a idolatria; 
- Tirou de Judá todas as imagens do sol; 
 

Com toda certeza, para que essa reforma acontecesse o rei Asa enfre
ntou muitas lutas e grande oposição, mas, como fruto de sua obediênci
a, reinou 10 anos em paz. Então: 
 

- Edificou cidades fortes; 
- Montou um exército de 580 mil homens valentes 

 

Em seu décimo ano de governo, foi atacado pelos etíopes, um exército
 maior e mais forte, porém, clamou ao Senhor II Cr 14.9-15 - E Zerá, o 
etíope, saiu contra eles, com um exército de um milhão de homen
s, e trezentos carros, e chegou até Maressa.10 Então Asa saiu con
tra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa.1
1 E Asa clamou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, nada par
a ti é ajudar, quer o poderoso quer o de nenhuma força. Acuda-no
s, pois, o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu n
ome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, nã

o prevaleça contra ti o homem.12 E o Senhor desbaratou os etíop
es diante de Asa e diante de Judá; e os etíopes fugiram.13 Asa e o
 povo que estava com ele os perseguiram até Gerar; e caíram tant
os dos etíopes que já não havia neles resistência alguma; porque f
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oram quebrantados diante do Senhor, e diante do seu exército. Os
 homens de Judá levaram dali mui grande despojo.14 Feriram tod
as as cidades nos arredores de Gerar, porque veio sobre elas o te
rror da parte do Senhor; e saquearam todas as cidades, pois havi
a nelas muito despojo.15 Também feriram as malhadas do gado, e
 levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jeru
salém. 
 

Depois disso, Asa reinou mais 25 anos em paz. Nesse período: 
 

- Renovou o altar do Senhor; 
- Convocou toda a nação para buscar o Deus verdadeiro; 
- Fez um concerto de buscarem o Senhor de todo o coração e quem n
ão o fizesse seria morto. 
- Depôs sua própria mãe da posição de rainha porque não quis largar  
  a idolatria e destruiu o ídolo que sua mãe fizera a Aserá, um deus  

  estranho; 
- Consagrou a Deus todo o ouro e toda prata do palácio. 
 

Porém, no trigésimo sexto ano Israel declarou guerra contra Judá e As
a, que até então havia andado com o coração perfeito diante de Deus, t
eve medo e negociou a sua fé II Cr 16.1-3 No trigésimo sexto ano do
 reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou 
a Ramá, para não deixar ninguém sair nem entrar para Asa, rei de 
Judá.2 Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do S
enhor, e da casa do rei, e enviou mensageiros a Bene-Hadade, rei 
da Síria, que habitava em Damasco, dizendo:3 Haja aliança entre 
mim e ti, como havia entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata 
e ouro; vai, pois, e rompe a sua aliança com Baasa, rei de Israel, p
ara que se retire de mim. 
 

Como consequência, Deus enviou o profeta Hanani e o repreendeu du
ramente, mas, Asa endureceu seu coração e rejeitou o Senhor e castig
ou o profeta, como consequência: 
 

- Nunca mais teve paz; 
- Contraiu uma doença nos pés que o maltratou por dois anos até a su

a morte. 
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O início do reinado de Asa nos ensina que pela fé incondicional em De
us:  
- Podemos mudar nossa história e a história de nossos descendentes; 

- Podemos fazer reformas poderosas em nossa realidade espiritual; 
- Em Deus, podemos realizar grandes obras que marquem esta  
  geração e as gerações futuras; 
 

 

Porém, dentre muitas coisas, a grande lição que desejo destacar hoje d
essa história é: Nunca negocie a sua fé em Deus! 

 

 

João 11.38-45 

Jesus, pois, comovendo-se outra vez, profundamente, foi ao sepu
lcro; era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. 39 Disse J
esus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já c
heira mal, porque está morto há quase quatro dias. 40 Respondeu
-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? 41
 Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, diss
e: Pai, graças te dou, porque me ouviste. 42 Eu sabia que sempre 
me ouves; mas por causa da multidão que está em redor é que as
sim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. 43 E, tendo dit
o isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! 44 Saiu o que e
stivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto 
envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. 45 M
uitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, e que

 tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. 
 

- Somos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo! 
 

- Pela fé recebemos, entendemos e praticamos a Palavra de Deus! 
 

- Pela fé santificamos nossa vida! 
 

- Pela fé enfrentamos muitas circunstâncias, das quais, normalmente f
ugiríamos! 
 

- Pela fé destruímos as obras do império das trevas! 
 

A fé em Jesus Cristo é a grande diferença entre o crente e o ímpio. Ent
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re o homem espiritual e o natural. 
 

Portanto, nossa fé em Cristo é um bem inegociável. Deve ser intocável! 
 

Conclusão:  
Que reformas devem ser feitas em sua vida hoje? Decida-se agora a f
azê-las pela fé em Cristo Jesus! 
 

O rei Asa morreu de uma doença nos pés, sem nunca ter pedido a cur
a ao Senhor. Não siga esse exemplo! Ainda há tempo de voltar atrás e 
buscar a misericórdia de Deus. Faça-o agora, em Nome de Jesus! 
 

 

 


