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Ele é Deus 
 

2 Crônicas 7:12-16 

 
Introdução: no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, encontramos um dos textos mais 
impressionantes das Escrituras. Nele, Deus aparece ao rei Salomão depois que o templo de 
Jerusalém foi consagrado ao Senhor. Quando Salomão orou ao Deus de Israel, a Bíblia diz que 
a Glória tomou conta do templo de modo que os sacerdotes não conseguiram entrar na casa 
de Deus. Depois disso, Salomão e o povo ofereceram vinte e dois mil bois e cento e vinte mil 
ovelhas como sacrifício. O meio do átrio também foi consagrado como lugar da preparação do 
sacrifício, porque no altar de bronze não cabia a totalidade dos holocaustos. A alegria tomou 
conta de Jerusalém. Durante sete dias houve festa, e no oitavo dia começaram a celebrar a 
festa de Tabernáculos. 

 
Então, no verso 12 do capítulo 7, depois dessas coisas, Deus aparece a Salomão e lhe faz 
promessas a cerca do Templo que lhe fora consagrado. Nessas promessas, Deus expõe 
princípios que vigoram até os dias de hoje. São ensinos aos quais devemos nos submeter e 
que trarão resultados que nos abençoarão. Vejamos, então, as seguintes considerações: 

 
1. Não existe situação que Deus não possa reverter – a primeira consideração a ser 

feita é que não existem quadros e situações que Deus não possa reverter. Não estou dizendo 
que Deus irá reverter qualquer quadro, estou dizendo que para Deus não existem situações 
que Ele não possa intervir e transformá-las. O que estou afirmando é que Ele, dentro da sua 
soberania e vontade, é poderoso para transformar qualquer situação. 
 
Isso fica claro quando Ele diz a Salomão que mesmo que os céus fossem fechados de modo 
que não houvesse chuva, ou mesmo que os gafanhotos viessem destruir a terra deles, ou 
ainda que a peste tomasse conta de Israel, Deus era poderoso para salvá-los, curá-los e 
transformar aquela miséria toda. Em outras palavras, Deus está dizendo que ainda que o caos 
se estabelecesse em Israel, isso não seria um problema sem solução para Ele.  
 
Portanto, temos que partir desse princípio: Deus é poderoso e não conhece o impossível, mas 
Deus também é soberano e a sua vontade ultrapassa nosso entendimento. 

 
2. Uma postura correta do povo de Deus leva o Senhor a agir – em segundo 

lugar, devemos considerar que o nosso posicionamento diante das situações faz com que 
Deus opere. Senão, vejamos. Após falar sobre a possibilidade da calamidade como resultado 
do afastamento do povo da sua presença, Ele diz a Salomão que se o povo se humilhasse, 
orasse e buscasse a sua face, se convertendo dos seus maus caminhos, Ele ouviria dos céus, 
perdoaria os pecados e sararia a sua terra. 
 
Repare que é uma condição: “se o meu povo”. Ou seja, se o meu povo se voltar para mim, eu 
me volto para ele e transformo o quadro de miséria. A nossa humilhação, oração e conversão 
chamam a atenção de Deus e Ele envia a cura, a resposta que estamos buscando. Deus é 
misericordioso e quando invocarmos a sua misericórdia a encontraremos. Esse é mais um 
princípio que não podemos nos esquecer. Volte-se para Deus, quebrante-se diante dele, e, 
certamente, você encontrará o seu favor. Coração quebrantado e contrito, Deus não 
despreza. (Sl 51:17) 
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3. Ele é Deus de aliança – a terceira consideração está relacionada com o compromisso 

que Deus tem com as escolhas que faz. Ele diz que os seus olhos estariam abertos e os seus 
ouvidos atentos à oração que se fizesse naquele lugar, porque Ele escolheu e santificou 
aquela casa, para que o seu nome estivesse nela perpetuamente, e nela estariam fixos os seus 
olhos e o seu coração todos os dias.  
 
Nos dias atuais, em Jerusalém, ainda que somente um muro tenha sobrado do que outrora foi 
o templo, os judeus, firmados nessa promessa, continuam indo àquele local diariamente para 
fazer as suas orações, confiando que Deus os ouvirá por ter escolhido aquele lugar. 

 
Ele é um Deus de aliança. Você é o templo do Espírito. Ele te escolheu e pôs o nome dele em 
sua vida, os olhos dele, assim como o seu coração, estão fixos sobre você todos os dias. Este é 
mais um princípio irrevogável. Assim sendo, volte-se para Ele, reafirme a sua aliança com o 
Deus Todo-Poderoso e prove das coisas lindas que só Ele pode realizar! 

 
“Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora”. 
(João 6:37) 
 
 
 


