II Crônicas – Reconstruindo a
Casa de Deus

Estamos agora na saída 14 da Rota 66, viajando por II Crônicas.
Alguém me enviou um email recentemente dizendo que estava em
uma área de camping na histórica Rota 66. É maravilhoso como
nunca iremos olhar a Rota 66 da mesma forma novamente. Cada
vez que estivermos viajando por essa histórica rodovia, ou vendo
um sinal, hotel ou restaurante da Rota 66, iremos nos lembrar
destas séries, do jardim de ruínas à cidade da completa restauração.
Crônicas, originalmente, era um livro na Bíblia hebraica, mas como
você sabe, foi dividida pelos tradutores gregos porque tinham o
desejo de colocar uma cópia de cada livro do mundo em sua famosa
biblioteca em Alexandria. Na última lição, estudamos I Crônicas,
mas também usamos os últimos dois versos de II Crônicas para ver
o tema geral de Crônicas.
Ele foi escrito para nos dizer que Davi tinha o desejo de construir a
casa de Deus e não pôde. Deus levantou um de seus filhos,
Salomão, para construir a casa de Deus em Jerusalém. O livro
termina com os filhos de Israel estando em um exílio na Babilônia, e
Ciro, o rei da Pérsia, decretando que o Senhor, o Deus dos Céus, o
Deus de Israel, estava usando-o para construir a casa de Deus em
Judá, Jerusalém. Por causa disso, Ciro começou a libertar os filhos
de Israel.
Crônicas não é uma repetição de Reis. Muitos talvez não o tenham
lido como deveriam porque ele abrange o mesmo assunto que o
livro de Reis. Reis foi escrito para um povo que estava em exílio
para responder o porquê de eles estarem lá.

O autor de Reis usou a história de Israel para que eles soubessem
que a razão de estarem em exílio (ambos os exílios, assírio e
babilônico) era o pecado. Em Reis, descobrimos que o pecado
derrubou a casa de Deus. O livro de Reis inicia com a Casa de Deus
sendo construída e termina com a casa de Deus sendo queimada.

Reconstruindo a Casa de Deus
Crônicas começa com a Casa de Deus sendo construída, mas
termina com o decreto para construí-la novamente. Crônicas não
está sendo escrito para um povo no exílio, para dizer a eles que eles
estavam lá por causa do pecado. O cronista tem um propósito
diferente. Sim, ele usa a história de Israel, mas os leva de volta
para Adão para responder à questão do por quê eles estão de volta
à terra da promessa após o exílio. A resposta foi que não apenas
para construir suas próprias casas, mas também para reconstruir a
Casa de Deus.
O cronista começa lembrando-lhes quem eles são. Não são apenas
filhos de Adão, mas filhos de Abraão; e um Messias viria da
linhagem de Davi. Enquanto os descendentes de Davi não estavam
ocupando o trono naquele tempo, a linhagem estava ainda viva e o
cronista quer que eles olhem para um rei que está vindo. Mas antes,
ele quer que eles se lembrem de quem eles são.
A razão disso é que quando você perde o senso de identidade, você
perde o sendo de propósito. Uma vez que você começa a lutar por
sua identidade, você luta para entender o por quê de você estar
aqui e qual o seu propósito. Aqui está um grupo de pessoas, libertas
do exílio babilônico, de volta à terra da promessa, e eles não
entendem a razão de estarem livres.
Assim, o cronista está escrevendo para lembrá-los que eles estão lá
não apenas para construir suas casas, mas também para construir a
Casa de Deus. O pregador está pregando para saber quem você é,
de forma a saber o que fazer, e ele queria que eles construíssem a
Casa de Deus. Portanto, o princípio de Crônicas é que Deus quer
que saibamos quem nós somos para que possamos saber o que
fazer.

Como cristãos, queremos saber quem nós somos, por que nós
estamos aqui e o que devemos fazer. Estamos aqui para construir a
Casa de Deus, não um templo físico em Jerusalém, mas o Templo
de Deus ao redor do mundo, o Templo que verdadeiramente receba
a presença manifesta do Espírito do Deus Todo Poderoso. Isso é ou
não é emocionante?!
Uma coisa é ser um pecador, separado de Deus. Jesus não é o seu
Senhor e Salvador, então é perfeitamente aceitável para você
manifestar sua identidade e fazer o que é natural, ou seja, construir
a sua casa.
Isso é o que pecadores fazem: construir suas casas. Contudo, outra
coisa é ser um santo de Deus vivendo na mesma comunidade, e
apenas estar preocupado em construir a sua casa.
Se entrevistássemos a maioria dos cristãos da igreja, quantos
poderiam dizer honestamente que estão mais preocupados com a
Casa de Deus? Se olharmos para nosso tempo, recursos, dons,
habilidades e vida, e medi-los por nossas ações, quantos de nós
estaríamos mais preocupados com nossa casa mais do que com a
Casa de Deus?
O livro de Crônicas não foi escrito para nos dizer para não nos
preocuparmos como a nossa casa, mas para nos dizer para não nos
preocuparmos apenas com a nossa casa. Enquanto construímos
nossa casa, Deus quer que construamos a Sua casa, que é a família
de Deus, a igreja de Jesus Cristo.

Lembre-se De Quem É Você
Se há um tempo em que a igreja na América precisa olhar para
Crônicas, esse tempo é agora. Assim como os filhos de Israel,
muitos de nós sofremos do que eu chamo de amnésia espiritual.
Satanás tem feito um bom trabalho nos levando a pensar que
somos apenas pecadores salvos pela graça.
Somos ainda quem costumávamos ser, exceto pelo fato de estarmos
salvos. Portanto, tudo bem estarmos envolvidos no que quisermos,
porque somos apenas os mesmos pecadores de antes. Louve a
Deus pela graça de Deus, porque quando morrermos, iremos para o

Céu. Mentira, mentira, mentira; isso não é verdade! Você não é um
pecador salvo pela graça. Você costumava ser um pecador, mas se
você foi verdadeiramente salvo pela graça, você experimentou uma
mudança de vida, uma mudança de natureza, uma mudança de
identidade, e você está agora separado do pecado para a salvação
da glória de Deus. Então, o cronista diria: “Lembre-se de quem você
é para saber o que fazer”, e isso é estar envolvido no reino de Deus,
e com Seu trabalho.

Perguntas de Salomão
II Reis começa com Salomão. Rapidamente, percebemos que
Salomão será o filho que irá construir a Casa de Deus. O homem
mais sábio do planeta fez a coisa mais tola que um homem poderia
fazer. Isso me choca! Como poderia um homem escrever a Canção
de Salomão e então amar mais de uma mulher? Ele não amou a
duas. Não amou a três.
Ele não amou a quatro ou cinco. Ele amou tantas mulheres que
chegou um ponto em que eles contaram as mulheres da sua vida:
ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Esse homem tinha uma
capacidade para amar. Há uma lição para vocês, homens, de que há
um perigo em amar mais de uma mulher. Você ama uma e somente
uma mulher, porque a mulher que você amar irá ter uma grande
influência sobre você.
As mulheres da vida de Salomão na verdade transformaram seu
coração contra Deus. Um homem que tinha um coração para Deus
agora tem um coração para os deuses de suas esposas.
Descobrimos isso quando Salomão estava construindo a Casa de
Deus, ele fez sua grande oração para Deus porque ele reconhecia
que ele era o filho que iria cumprir a promessa para seu pai, que ele
iria construir a Casa de Deus. Conforme ele está construindo a Casa
de Deus, ele luta, se perguntando se o Deus do Céu iria de fato
habitar em sua construção.
Ele finalmente conclui que Sua presença estará na edificação, mas
Deus ainda estará no Céu. Ele fala sobre todas essas circunstâncias
do “porquê eles iriam lá para orar”, e a resposta sendo,
basicamente, porque eles estragaram tudo. Então Salomão ora a
Deus e diz: “Se nós estragarmos tudo e viermos aqui para esta casa

e orar, o Senhor responderá? Irá nos curar? Irá nos perdoar?”. Em
II Crônicas capítulo 7, Deus responde.

Deus Responde
No capítulo 7:13, Deus começa a nos dizer o que acontecerá
quando eles notaram que não está chovendo mais. Agora lembrese, em I Reis Salomão falou acerca de um período de tempo quando
não está chovendo e eles reconhecem que pecaram. Veja, Israel era
o povo da aliança de Deus, mas isso era baseado numa aliança
condicional. A aliança condicional era que se Israel fosse fiel a Deus,
Deus seria fiel a eles. Se Israel fosse infiel a Deus, Deus os
abandonaria.
Isso soa estranho para muitos de nós, mas é a verdade. De fato,
vamos aprender no capítulo 36 que a grande razão de Deus deixar o
Templo ser queimado, e todo o reino do sul ser destruído pelo rei
Nabucodonosor, é para que o mundo inteiro soubesse que Israel foi
abandonado por Deus. Você entendeu isso? Porque eles desistissem
de segui-Lo – seguir o Deus que os tirou do Egito -, e servissem a
outros deuses, o Templo foi saqueado e destruído, e todas as
nações iriam olhar para eles e saber o que eles haviam feito.

Escrituras
Aqui em II Crônicas 7:14, Deus diz a Salomão que quando parar de
chover:

“Se meu povo que foi chamado pelo meu nome se
humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter
de seus maus caminhos, então Eu os ouvirei dos céus e
perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra”.

O Plano de Deus para o Seu Templo
Deixe-me parar aqui e abrir um parêntese. Não quero que seja um
ponto de discórdia, mas isso é a verdade. Esse verso não foi dado
aos Estados Unidos da América. Deus nunca fez uma aliança com os
Estados Unidos, nunca. Ele fez uma aliança com a igreja, da qual os
Estados Unidos da America é uma parte.

Esse verso não está ensinando o que a América deveria fazer. Esse
verso está ensinando o que a igreja na América, assim como a
igreja em cada país do planeta, deveria fazer. Que é nos humilhar,
orar e buscar a Sua face. Ao mesmo tempo, vamos nos voltar de
nossos maus caminhos e Deus nos ouvirá, perdoará e curará. Isso é
ou não é uma promessa??
Lembre-se que isso é uma promessa para o povo da aliança de
Deus do Velho Testamento, Israel, para Sua casa permanecer em
Jerusalém, para que todas as nações soubessem que Ele é Deus.
Seu plano hoje não é para que Seu Templo permaneça em
Jerusalém. O plano de Deus hoje é para que Sua casa, que não é
um lugar, mas sim o Seu povo, permaneça literalmente por todo o
planeta, para que todo mundo saiba que Ele é Deus!

Um Rei Infiel
Em II Crônicas, Deus vai a Salomão para dizer que se ele andasse
como seu pai andou, isso seria bom e sempre haveria alguém
ocupando o trono. “Mas se você pecar, não haverá mais alguém
para ocupar o trono, e essa casa irá desmoronar”. Você ouviu isso?
Deus disse a Salomão que, como rei, há muito sobre seus ombros.
“Se você for fiel, isso vai acontecer, e se você for infiel, isso é o que
acontecerá”. Nós conhecemos a Salomão, ele foi infiel, e a casa
caiu. Quando aquela casa caiu, isso mostrou o povo sendo pecador
e Deus sendo santo. Deus é um Deus de palavra, e agora o reino
está dividido.

O Reino Dividido
Há muitas coisas que são diferentes em Crônicas em relação a Reis.
Crônicas trata apenas do reino do sul. A única vez que o reino do
norte é mencionado é quando ele interage com o reino do sul. O
livro de Reis trata dos reis de Israel. Trata dos reis de Judá. Esse foi
mau, esse foi mau, opa, esse foi bom, esse não foi mau, e assim
por diante.
Mas Crônicas se preocupa com o reino do sul, porque trata dos vinte
reis descendentes de Davi. Foi escrito para um povo que estava

vivendo na terra prometida, que não tem um templo. Ele quer que
reconstruam o Templo, então ele apenas trata do reino do sul
porque o reino do norte abandonou o Templo assim que o reino se
dividiu.
Lembre-se que quando o reino se dividiu, Jeroboão percebeu que se
ele quisesse ser um rei forte e quisesse manter as dez tribos unidas,
ele não poderia deixá-los voltar para o reino do sul. Ele não poderia
deixá-los voltar para Jerusalém para adorar no Templo e fazer
sacrifícios lá, crendo que Deus estava lá.
Então ele estabelece outros centros de adoração, porque para ser
um rei forte ele tinha que manter sua lealdade para longe do
Templo em Jerusalém. No momento em que Jeroboão tirou a
lealdade do povo ao Templo, ele tirou a sua lealdade para com
Deus. Ele rapidamente começou a ensiná-los que eles poderiam
adorar da forma que quisessem. Não precisavam adorar do modo
como Deus ordenou ser adorado.
Essa é a luta na América. Eu acredito que no domingo de manhã
você deveria estar na Casa do Senhor. De segunda de manhã a
sábado de manhã, você pode adorar a Deus em seu barco de pesca
no lago, ou em qualquer lugar que você quiser adorá-Lo. Mas em
certo dia da semana, Ele disse para não deixarem de congregar
juntos, como é o costume. E nesse dia, a igreja não se encontra
dispersa; a igreja se encontra agregada.
O reino do norte criou seu próprio modo de adoração a Deus. Você
pode adorá-Lo aqui e você pode adorá-Lo lá. Sim, Deus está em
todo lugar, mas há um momento onde Deus quer manifestar quem
Ele é, e não é através da criação; é através de Jesus e Seu corpo, a
igreja. Eu não estou falando de frequentar a igreja. Estou falando
de participar na igreja. Estou falando de ser o corpo de Cristo que
se encontra unido, corporalmente, para adorá-Lo, Rei dos reis e
Senhor dos senhores, porque fomos libertados. De acordo com
Crônicas, fomos libertados para construir a casa de Deus.

Os Reis e o Templo
Alguns não gostam de Crônicas porque só fala sobre as pessoas, o
rei e o Templo. Você já notou que cada rei que finalmente é julgado

como bom ou mau foi julgado baseado no Templo e em como ele o
via?
Devido à moderna tecnologia de hoje, seria fácil crer que você pode
ser um cristão que não precisa de igreja. Quer dizer, você pode
ouvir sermões na TV ou no rádio. A classe de professores de
domingo não pode competir com o que você pode ouvir durante
toda a semana. Por todo o mundo, pastores e professores estão
escrevendo livros que você pode comprar e ler. Isso pode causar
distrações. Isso pode nos levar a minimizar o que Deus tem para
fazermos aqui, que é construir nossa família, Sua casa, Sua igreja. É
através do povo de Deus que Ele manifesta Sua presença.
Quando você lê Crônicas, descobre que se trata do rei e o Templo, e
como ele via o Templo. Essa é a razão porque Joás, Ezequias e
Josias, grandes reis de Israel, trabalharam para restaurar o Templo.
Você pode imaginar o Templo que Salomão construiu, após
centenas de anos, sendo negligenciado? As portas precisam de
conserto, e em um ponto, evidentemente nos dias de Ezequias,
fecham o Templo. Eles simplesmente fecharam as portas e
apagaram a lâmpada! Você pode imaginar a igreja hoje reunida e
nunca tomar a Santa Ceia? Você pode imaginar o povo vivendo sua
vida de maneira que sua igreja, a Casa de Deus, se tornasse
negligenciada?
Então Deus levantou a Joás. Ele levantou a Ezequias. Ele levantou a
Josias. A história de Josias é maravilhosa! Evidentemente, eles
tinham um problema de custódia. O povo negligenciou a Casa de
Deus e ela está precisando muito de uma limpeza, então
começaram a limpar o Templo. Enquanto estão limpando o Templo,
eles encontram a Palavra de Deus. Eles encontram a Lei de Moisés
que Deus deu a Moisés e que ele escreveu à mão! Imagine alguém
vindo à igreja querendo conhecer a Palavra de Deus, e nós não
conhecemos porque não podemos encontrá-la?
O oposto disso foi Uzias. Uzias começou a reinar no lugar de seu pai
com 16 anos de idade. Seu pai havia sido um bom rei até um deus
falso transformar seu coração. Agora Uzias está ocupando o trono.
Uzias reinou por 52 anos e ele seguiu os passos de seu pai e todas
as boas coisas que ele fez. A Bíblia nos diz que Uzias foi um
fazendeiro. Ele amava o solo. Eu gosto dele! Isso significa que ele

mal podia esperar para ter seus deveres terminados, e então saía
para sua fazenda para cuidar de seus animais. Ele simplesmente
amava a terra. Então, a Bíblia diz que ele tinha sido tão
abençoado que se tornara orgulhoso.
Há sete versos sobre Uzias em Reis e vinte e três em Crônicas. Em
Reis, ele era como qualquer outra pessoa; ele pecou. Reis não nos
diz por que ele se tornou um leproso, mas supomos que foi porque
ele pecou. Mas Crônicas nos diz por que ele se tornou leproso, e nos
diz qual foi o seu pecado.
Deus disse a ele: “Uzias, dirija o país, mas deixe Minha casa com
Meus sacerdotes”. Em seu orgulho e arrogância como rei
(descendente de Davi), Uzias foi para o Templo e presença de Deus,
tomou o altar de incenso, e começou a acender e queimar incenso
para Deus. Deus havia dito especificamente que as únicas pessoas
que poderiam fazer isso são os descendentes de Levi.
Mas em sua arrogância, Uzias foi ao Templo, e imediatamente o
sacerdote disse: “O que você está fazendo aqui? Saia daqui, corra!”.
Em vez de correr, Uzias ficou bravo, e quando ele ficou bravo Deus
o feriu com a lepra.
Então agora este homem tem que construir uma casa privativa para
ele. Não pode mais viver no palácio, e não pode mais ir à Casa de
Deus novamente. Um leproso era considerado imundo, e uma
pessoa imunda não podia ir à presença de Deus. Quando
enterraram Uzias com os reis, colocaram em sua lápide: “Ele foi um
leproso”. Isso mostra quão santa a igreja é...

O Templo Permanecerá Para Sempre
Deixe-me dizer a você do que se trata o livro de Crônicas. Para
reconstruir Sua casa, nós precisamos de um filho para ocupar o
trono. Precisamos de um rei, mas não de um rei como os reis que
temos tido. Descobrimos que, de acordo com o que acontece com
um rei, assim acontece com o povo. Esta é razão porque precisamos
de um rei que seja diferente. O escritor de Crônicas está tentando
estabelecer que precisamos construir a casa, mas aquele que
realmente irá construir a casa é o Rei que está por vir, que é
Jesus.

Jesus foi fiel a Deus, então Deus foi fiel a Ele. Agora, quero que
você escute. Porque os reis de Israel não foram fieis a Deus, eles
derrubaram a casa. A casa não permaneceu. Hoje, há muitas
pessoas na igreja que são muito legalistas, que se baseiam muito na
lei, e que ainda acreditam que estamos num relacionamento
condicional com Deus.
Isso não é verdade. Estamos agora em um relacionamento
incondicional com Deus, com base nesse fato: Jesus, o Rei, veio.
Porque Ele foi fiel a Deus, Deus foi fiel a Ele. Por causa disso, a
Casa de Deus foi construída por Jesus e permanecerá para sempre.
Deus nunca abandonará Sua casa novamente!
No Velho Testamento, os profetas verão, na verdade, o Espírito de
Deus deixando o Tempo muito antes do Templo ser destruído. No
Novo Testamento, o Espírito de Deus nunca deixará a Casa de Deus
porque os cristãos, como Casa de Deus, são selados pelo Espírito
Santo até o dia da redenção. Isso significa que a Igreja estará aqui
em sua plenitude até o retorno de Jesus Cristo! E porque Jesus é fiel
a Deus, Deus será fiel a nós, e permaneceremos para sempre. O
homem pode abandonar a igreja, mas Deus nunca abandona Sua
igreja!

Julgado Por Causa de Um Homem
Há um ponto em II Crônicas capítulos 6 e 7 onde Salomão pergunta
a Deus: “Se um estrangeiro viesse ao Templo, o Senhor responderia
à sua oração também?”. Então ele completou: “Assim todo o mundo
pode saber que o Senhor é Deus”. Acredito que aquele Templo
sendo construído nos dias de Salomão foi um esboço do verdadeiro
Templo, a igreja, que seria construída um dia. Não haveria nenhum
muro de separação entre judeus e gentios, mas Deus tendo o
desejo que todo o mundo soubesse quem Ele é.
Veja, na economia de Deus, há muitas vezes em que um representa
a todos. Isso é chamado de Doutrina da Imputação. No Jardim do
Éden, Adão estragou tudo. Quando Adão estragou tudo, nós
estragamos tudo. Todos nós compartilhamos isso, e nos tornamos
pecadores.

Alguém já pensou que se estivesse no jardim, teria feito diferente?
Apenas tire esse pensamento da sua mente. Você não teria feito
nada diferente. Você teria feito a mesma coisa que Adão fez. Vocês
escutam suas esposas às vezes quando não deveriam. Isso pôs o
mundo inteiro em problemas, e ainda continua nos trazendo
problemas.
Agora, se vocês, senhoras, estão ofendidas com isso, me perdoem,
mas fiquem ofendidas. Sei que algumas de vocês pensam como
minha esposa. Pensam que se estivessem no jardim, não teriam
feito o que Eva fez. Vocês teriam feito o que Eva fez, e teriam
escutado a serpente também, porque algumas de vocês ainda
escutam a “serpente mestre”: vocês escutam a Satanás.
A conclusão é que todos fomos julgados culpados por causa de
um. Mas isso nos leva, enfim, a um ato de justiça pelo Rei, Jesus,
sendo imputado a todos que estão nEle. Enquanto fomos feitos
injustos pelo ato de Adão, fomos feitos justos pelo ato de Jesus!

O Propósito de Deus para o Templo
Em Crônicas, muitas vezes o que o rei faz afeta a todos e
representa a todos. Você já notou no Novo Testamento, quando
Paulo está orando, que ele sempre reconhece o Pai como “o Deus e
o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo”? Ele está dizendo que Jesus é
nosso Messias! No Velho Testamento o deus do rei era Deus.
O pai do rei era Deus. Então, quando o Novo Testamento fala
acerca de Deus sendo o Pai e Deus do Senhor Jesus Cristo, ele está
dizendo que Jesus é o filho de Davi, Ele é o Messias! Porque foi fiel
a Deus, Deus foi fiel a Ele. Porque ele construiu a Casa, sendo nós,
a igreja, a Casa irá permanecer para sempre. Jesus representou o
homem para Deus, mas Seu corpo representa Deus para o mundo.
Esse é o propósito final de Deus.
Por isso Jesus ficou tão irritado no Templo. Ele disse: “Vocês
transformaram isso num covil de ladrões!”. Era para ser uma casa
de oração, deveria ser um lugar para uma pessoa encontrar a Deus
ao ter problemas, e se eles cumprissem as condições de Deus, Ele
responderia. Mas o povo desistiu de ir ao Templo para orar. Ele se
tornou uma casa de vendas. Se tornou um local de negócios.

Não incomoda a nenhum de vocês que quando as pessoas tem suas
mais profundas necessidades, muitas delas nunca mais vêm à
igreja? Mas quando pessoas procuram a Deus, deveriam saber onde
Ele está. Ele deve estar na Casa, que é a sua e a minha vida.
Quando foi a última vez que um pecador com um problema
realmente grande veio a você buscando a Deus? Por favor, examine
o que sua vida diz acerca da Casa de Deus. Não fomos colocados
aqui para ir ao Céu em vez do inferno; fomos colocados aqui para
construir a Casa de Deus.
Deus quer que sejamos um povo, não um lugar, onde outras
pessoas que estão procurando a Deus possam encontrá-Lo. O
propósito de Deus para a igreja é nos usar para mostrar pessoas a
Jesus. Quando as levamos a Jesus, Jesus as leva para Deus. Jesus
nos representa para Deus, mas nos usa para representá-Lo ao
mundo.

