
 

 
 

A Batalha pela Alma da América  

"O Chamado ao Arrependimento" 

2 Reis 17:5-41 

Wayne J. Edwards, Pastor   
 

   Nos últimos meses, a América experimentou uma série de eventos, como 

nunca presenciamos antes ao mesmo tempo. 

• O vírus Covid-19 que matou mais de 200.000 pessoas nos Estados 

Unidos e mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, e de acordo 

com o Centro de Controle de Doenças, não vai acabar tão cedo. 

• Um colapso econômico que resultou em milhares de pessoas perdendo 

seu emprego, e milhares de negócios e empresas fechando suas portas; 

alguns para sempre. 

• Agitação social com violência, tumultos, saques, destruição de 

propriedade pessoal e corporativa, e guerra física nas ruas que terminou 

na morte de alguns, e na lesão física de muitos. 

• Escolas e igrejas fechadas, ou sua frequência severamente limitada, e as 

famílias disseram para ficar em casa para ajudar a mitigar a crise.  

 

   Há algum significado profético nisso tudo? 

• Sim! São sinais de alerta do julgamento iminente de Deus sobre nossa 

nação, e sobre outras partes do mundo, por nossa falta de fidelidade a 

Ele como o Único Deus Verdadeiro.  

• Embora algumas das loucuras tenha diminuído, a menos que Deus, por 

Sua graça, intervenha, o pior ainda pode estar por vir.  

 

 

" Arrependei-vos, pois, e convertei-

vos, para que sejam apagados os 

vossos pecados, e venham, assim, os 

tempos do refrigério pela presença 

do Senhor." 
Atos 3:19  



 

 

 

 

 

   
 

 Estamos em uma batalha pela "alma da América!" 
 

• Para alcançar a vitória, deve haver um arrependimento nacional de todo 

o pecado.  

• A vitória começa com pastores arrependidos chamando suas igrejas para 

o verdadeiro arrependimento, incluindo fazer a restituição total e 

alcançar a reconciliação total com os afetados por nossos pecados. 

• Então, e só então, Deus ouvirá nossas orações e curará nossa terra.  

• Em 1 Timóteo 3:15, Paulo disse: "A Igreja é a coluna e firmeza dá 

verdade." 

o De acordo com pesquisas recentes, muitos pastores abandonaram a 

verdade, para que não ofendessem seus membros, e eles 

removeram a ofensa da cruz, para que não convencesse as pessoas 

de seu pecado. 

o Portanto, ao não serem confrontados com seus próprios pecados, 

ou sua necessidade de perdão de Deus, eles estão alheios ao 

pecado do mundo, e à sua responsabilidade de compartilhar o 

evangelho.  

• Em 1 Pedro 4:17, o Apóstolo disse: "Porque já é tempo que comece o 

julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por nós, qual 

será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus?" 

o Aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Salvador são 

chamados a um padrão mais alto do que o resto do mundo. 

o Quando não cumprirmos esse padrão, Deus nos chamará ao 

arrependimento, e se não respondermos a esse chamado, Ele 

liberará a próxima fase do Seu julgamento, e é aí que estamos hoje. 
 

   De acordo com o Salmo 22:28, Deus é o Governante Supremo sobre todas 

as nações. Líderes humanos se levantam e caem sob seu comando.  

• Deus usou a nação de Israel para derrubar e remover as nações 

perversas dos cananeus da terra de Israel, e os Judeus pagaram um alto 

preço por não cumprirem o comando de Deus para destruí-los a todos. 

• Deus também usou nações malignas para castigar a nação de Israel. Foi 

o que aconteceu quando permitiu que as nações da Assíria e da 

Babilônia punissem o povo de Israel por cair na Apostasia.  

• Em 70 d.C., Deus permitiu que a implacável nação de Roma destruísse 

a Cidade de Jerusalém, incluindo o Templo, e os israelitas que não 

foram mortos ou capturados foram espalhados pelo mundo.  

• Somente em 14 de maio de 1948, Israel foi declarado uma nação 

novamente, e desde então, mais de seis milhões de Judeus voltaram para 

sua terra natal.  

"Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados 

e potestades, contra os governantes das trevas desta era, 

contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 

 

Efésios 6:12  

 



 

   Deus Criou uma nação para trazer a América ao arrependimento? 

• É óbvio que o Cristianismo no Ocidente está precisando de 

reavivamento. 

• A chave para o verdadeiro reavivamento é o arrependimento genuíno, 

incluindo restauração e reconciliação. 

• No entanto, visto que o povo de Deus não ouviu a voz dEle, e clamou a 

Ele por perdão, pode muito bem ser que Deus está permitindo que a 

nação da China comunista sirva como o veículo de castigo; para nos 

levar ao arrependimento. 

 

   Compare o paralelo com a queda de Israel em 2 Reis 17:1-6  

1. O Fato do Cativeiro de Israel – 2 Reis 17:1-6 

• Por mais de 200 anos, as tribos do norte de Israel foram governadas por 

19 reis perversos, e enquanto alguns eram piores que outros, todo o seu   

tempo no poder estava cheio de violência, crueldade, corrupção e 

ganância. 

• No 9º ano do reinado de Oseias, o rei da Assíria tomou Samaria. 

o Os exércitos assírios cercaram a cidade de Samaria por três anos e 

apenas esperaram que os Israelitas se rendessem. 

o Quando esse dia finalmente chegou, milhares de israelitas foram 

capturados, e espalhados ao redor da Mesopotâmia ao longo do rio 

Eufrates.  

2. As Razões para a Queda de Israel – 2 Reis 17:7-12 

• De acordo com o versículo 7, a principal razão para o cativeiro assírio 

do reino do norte de Israel foi sua apostasia crescente. 

• Deus libertou seus antepassados de sua escravidão para os Egípcios, e 

Ele os trouxe para a terra que Ele havia prometido a eles.  

• Deus disse que se fossem fiéis a Ele, Ele proveria para eles e os 

protegeria.  

• Verse 8 – "Eles andaram nos estatutos dos pagãos." 

• Versículo 9 – "Eles fizeram secretamente aquelas coisas que estavam 

contra o Senhor." 

• Versículos 11 – eles participaram da adivinhação, prostituição e 

sacrifício infantil como parte de sua adoração aos falsos deuses.  
 

3. O Aviso dos Profetas de Deus – 2 Reis 17:13-18 

• Versículos 13 – eles zombaram dos profetas que Deus enviou para 

avisá-los – Oseias, Micha, Isaías e outros. 

• Versículo 14 – eles endureceram seus corações contra a verdade da 

Palavra de Deus; recusando-se a acreditar que Deus enviaria seu 

julgamento.  

• Versículo 15 – eles relaxaram seu padrão de vida ainda mais, inclusive 

fazendo com que seus filhos "passassem pelo fogo!" 

• Versículo 17 – eles recorreram ao oculto para pedir ajuda porque Deus 

estava em silêncio. 



 
   Quantos desses pecados você vê em nossa cultura hoje? 

 

• Arrogância – Eu Quero todas as bênçãos terrenas que Deus oferece 
àqueles que têm fé nele.  

• Idolatria Vergonhosa – Vou me curvar àqueles que podem ser 

benéficos para o meu futuro; para a realização dos meus sonhos.  

• Desobediência Obstinada – é a minha vida e farei o que quiser, pois 
não tenho que responder a ninguém pela minha conduta moral. 

• Práticas Ocultas Vergonhosas – Eu não acredito no diabo, muito 

menos o adoro; Eu só assisto para entretenimento! 

De acordo com o versículo 18, quando o povo de Deus excedeu seu limite 

de pecado,  Ele não apenas os removeu da terra que  deu  a eles, Ele  

também  permitiu que eles permanecessem em cativeiro por centenas de 

anos, e existissem sem uma pátria por milhares de anos – sua identidade 

nacional foi totalmente apagada. 

 

UM CHAMADO PARA UM ARREPENDIMENTO NACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A evidência bíblica de nossa salvação é nosso arrependimento do 

pecado.  

• Isso não significa que somos salvos pelo nosso arrependimento, mas 

sim nosso arrependimento é a evidência de nossa salvação; que nos 

reconciliamos com Deus, e na medida em que é possível para nós, 

estamos em paz com todos os homens.  

• A tristeza divina produz arrependimento genuíno, e se manifesta em 

cinco mudanças intrínsecas que se refletirão em uma vida mudada: 

o Uma mente mudada – de carnal para uma cosmovisão Bíblica 

o Um coração mudado – da apatia em relação ao pecado para uma 

profunda e piedosa tristeza pelo pecado.  

o Um espírito mudado – da carnalidade casual à caminhada em 

confissão e arrependimento. 

o Uma mudança nas ações – um afastamento intencional do mundo, 

da carne e do diabo, e voltando-se para Deus. 

o Uma mudança de foco – do egoísmo e do egocentrismo, a uma 

rendição completa ao Senhorio de Cristo.  

 

" Convertei-vos a mim de todo o vosso coração; e isso com 

jejuns, e com choro, e com pranto. 13 E rasgai o vosso coração, 

e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus; 

porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e 

grande em beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe se se 

voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção" 

Joel 2:12-14  

 

 

 

 

Joel 1:13-14 

 


