
2 Reis 6.24ss 

MENSAGEM CENTRAL: A imensidão da desgraça torna os tempos propícios para o anúncio 

das boas novas. 

Três princípios que se verificam na História humana em geral e no texto em particular. 

  

1. Do pecado vem a desgraça (6.24-33). 

Uma Lista Assustadora 

O Éden 

O dilúvio 

Sodoma e Gomorra 

A incredulidade dos israelitas no deserto 

Os castigos dos tempos dos juízes 

Davi e Bate-Seba 

A invasão dos assírios 

O Exílio Babilônico 

A destruição de Jerusalém em 70AD 

A Grande Tribulação que virá sobre o mundo 

GÁLATAS 6.7-8:Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem 

semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá 

destruição... 

Três tipos de desgraça sobre o rei de Israel 

Desgraça material: Fome e destruição (6.25) 

Desgraça emocional: Falta de esperança (6.27) 

Desgraça espiritual: Ódio contra os servos de Deus (6.31) 

  

2. Do Senhor vêm as promessas (7.1-2) 

2 Pedro 1.4: Dessa maneira , ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, 

para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da 

corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 

  

3. Dos salvos vêm as boas novas (7.3-19) 

  



Aplicações 

         Fuja do pecado, sabendo que o fruto dele, no fim, é amargo (Hb 10.26-31). 

         Abrace, com a mais intensa confiança, tudo o que Deus prometeu, a fim de não ser 

contado entre aqueles que zombam de sua Palavra (7.2). 

         Aproveite a presente situação de miséria moral, emocional e espiritual para apresentar às 

pessoas as Boas Novas da Cruz (Mt 11.28-30). 

  

2 Reis 7.9: Então disseram uns aos outros: “Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas 

notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer seremos castigados. 

Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei.” 

 


