
 
 

Criando filhos e filhas para o Reino.   

“Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as nossas 
filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio”. Salmo 144.12 
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Estudo 7- O Avivamento de Asa - 1Crônicas 15.9-15 

Pra Laura Rocha Costa Valentin  

Apresentação 

Desde que Roboão, filho de Salomão, ao assumir o trono, decidiu não ouvir o conselho 

dos anciãos da terra de Israel em diminuir o trabalho árduo que existia sobre o povo de 

Israel no reinado de Salomão, uma cisão liderada por Jeroboão ocorreu. Surge então o 

que conhecemos como Reino Norte (Israel) e Reino Sul (Judá). Essa divisão gerou 

batalhas entre esses dois reinos e gerou reis que ora decidiam seguir a Yahweh, ora 

(em sua maioria) optavam por abandoná-lo ao se prostrarem em adoração a outros 

deuses, como Baal e Astarote. 

Asa (Assá) foi um desses reis; reinou sobre o Reino Sul, mais precisamente sobre Judá. 

O nome de Asa no hebraico significa “doutor” e, ou “médico”, sendo este muito 

significante, pois, Deus usou esse Rei-Doutor para ministrar cura em Judá. O princípio 

dessa transformação se deu quando Asa aboliu os altares dos deuses estrangeiros e 

os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes (2Cr 14.3). Asa despedaçou 

as colunas de adoração pagã e também os postes-ídolos consagrados a Astarote.  

Diante de um grande conflito (2 Crônicas 14.9-15) Asa clamou ao Senhor e em oração 

resgatou para si a grandeza do poder de Deus: “Não há ninguém igual a ti que possas 

socorrer tanto o poderoso como o fraco; Ajuda-nos, ó Yahweh, pois em Ti depositamos 

a nossa confiança” (2Cr 14.11).  

Asa ofereceu sacrifícios a Yahweh e estabeleceu uma nova aliança de buscar a 

presença de Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento (2Cr 15. 12).  

 

Primeira lição 

Uma primeira lição muito importante para nós pais e mães que oram por nossos filhos: 

Posicionamento! Tal como Asa, devemos olhar para nossa casa e relações familiares a 

fim de perceber o que precisa ser abandonado radicalmente.  

   

Segunda lição 

Uma segunda lição que temos para nós como pais e mães que oram, é que sempre 

temos socorro no Senhor. Não há nada que ele não possa ouvir e acolher. Vida de 

oração e adoração é uma premissa indispensável para quem deseja vivenciar a 

presença de Deus como uma constante em seu dia-a-dia. Asa levou todo o povo de 

Judá a buscar ao Senhor: “O povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de 

alma, e o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoou 



com paz em suas fronteiras” (2Cr 15.15). Somos responsáveis como pais em trazer a 

presença de Deus para o nosso lar através da oração. Orar por nossa casa e filhos não 

são uma obrigação, mas sim momento de prazer em contemplar a revelação de Deus 

em nossa casa quando o fazemos. Deus se alegra que assim o façamos! Ele vem até 

nós quando o invocamos! 

 

Terceira lição 

É de conhecimento de todo formador/educador que crianças aprendem muito mais pelos 

exemplos demonstrados do que pelas palavras que as direcionam. Portanto, uma última 

e terceira lição é a importância de que nós, pais e mães que oram o façamos de maneira 

que isso seja visível aos olhos de nossos filhos. Ir à Igreja, orar pôr e com nossos filhos, 

ler a Palavra de Deus para que vejam o que estamos fazendo, traz um impacto eterno 

na vida de nossos filhos. Nós somos o reflexo de Deus em nossa casa; como os nossos 

filhos nos veem, têm um impacto direto em como eles irão enxergar a Deus. 

Assim como Asa, o Rei- doutor, somos agentes de cura em nossa casa! Por onde você 

deseja que essa cura comece? Se posicione diante do Senhor, invoque seu nome 

poderoso e sua presença e, por fim, comece em você mesmo(a) essa cura! Ela será 

perceptível aos que estão ao seu redor! 

 

Oração 

Abba (Paizinho) amado, que ouve nossas orações e não as rejeita, clamamos para que 

tenhamos em nosso lar uma vida de oração que seja visível a todos; oramos pela cura 

de nossas relações e para que a paz seja estabelecida em nosso lar com a permanência 

da sua presença. Te amamos sobre todas a coisas! Em nome de Jesus, amém!  

Dinâmica  

Prepare uma refeição festiva em sua casa (só para os de casa mesmo, em geral 

preparamos algo especial quando temos convidados de fora); coloque todos assentados 

para celebrar a vida e a família; comam com alegria; permita que durante esse momento 

familiar de comunhão todos expressem sua visão daquilo que pode ser melhorado e ou 

abandonado nesta casa. Termine esse momento festivo com orações que busquem a 

presença e o socorro de Deus. Se desejar e conseguir, faça isso duas vezes no mês e, 

ou uma vez por semana. Quem sabe isso não se tornará um hábito?!  

  


