
SÉRIE IV: CONECTADOS/AS 

 

ESTUDO IV – Conectados a fim de vivermos uma espiritualidade acima da mediocridade 
Texto base:I Re 22.5-12 

INTRODUÇÃO 

Josafá foi um bom líder, um Rei piedoso. Seguiu o caminho de Davi e procurou agradar ao Senhor 
(II Crônicas 17.1-6). Acabe era um homem dominado por sua mulher, Jezabel. Ele foi um homem fraco, 
que destruiu a si mesmo, sua família e a nação de Israel. Queremos destacar neste estudo que, quando 
colocamos nossos ideais e projetos acima da vontade de Deus, ficamos na média, medíocres, sem visão 
de Deus.  

  
1. CUIDADO COM AS ALIANÇAS – CONEXÕES 
Josafá cometeu alguns equívocos: casou seu filho com uma filha de Acabe e Jezabel (II Cr. 18.1; 

21.4-7); se envolveu com os assuntos do sogro de seu filho quando a Síria atacou (Israel II Cr. 18.2-3); 
mostrou-se insensato ao unir forças com Acazias, filho de Acabe (II Cr 20.35-37). Jeorão reinou sobre 
Israel ocupando o lugar de seu pai, Josafá. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor. A filha de Acabe 
era sua mulher (II Cr 21.1-8). A mulher de Jeorão chamava-se Atalia. Vemos que uma aliança equivocada 
pode destruir toda uma família. Jeorão matou todos os seus irmãos a espada (II Cr 21.4-5). 

  
2. GENTE CONECTADA COM DEUS CONSULTA AO SENHOR 

Josafá foi um homem que teve como estilo de vida o temor do Senhor. Ele aceitou o desafio de 
reconquistar Romote-Gileade (localidade da Transjordânea, situada no norte do Ribeiro de Jaboque). Esta 
cidade fazia parte do reinado de Salomão (I Reis 4.13). Josafá propõe a Acabe: “consulte em primeiro 
lugar a Palavra do Senhor”. 400 profetas viviam na estação da mediocridade, na dimensão do bolso do 
Rei; profetas falsos, mercadores da fé, lobos na pele de cordeiro, que queriam servir não a Deus, mas sim 
às suas próprias necessidades cotidianas (I Reis 22.11). 
  

3. CONECTADOS VIVEM ACIMA DA MEDIOCRIDADE 

Josafá não caiu na falácia exercida por todo aquele teatro. Porém, ele queria uma contraprova (II 
Cr. 22.7) – Viver acima da mediocridade é entender que Deus não tem compromisso com os caprichos 
humanos, com meus atos insensatos de comiseração e cobiça. Deus tem compromisso com Sua 
soberania. Durante todo o caminho, o mensageiro tentava de todas as formas coagir a Micaías (I Reis 
22.13-14). 

Viver acima da mediocridade é viver na contramão do sistema religioso imposto a nós. Quantos 
homens na igreja não passam de “Acabes” – reis, sacerdotes, empresários – dominados pela esposa, 
pelos filhos, pelas circunstâncias. Quantos pastores são como os 400 profetas de Acabe – só falam de si 
mesmos, pois se importam em agradar os homens, e não a Deus (I Tessalonicenses 2.4b)? 
  

4. SÓ POSSO VIVER ACIMA DA MEDIOCRIDADE QUANDO EU DOU PRIORIDADE À VOZ DE 
DEUS – ESTANDO CONECTADO COM ELE 

Micaías foi preso. Melhor é viver no cárcere, com escassez de pão e água, do que viver na 
mediocridade espiritual – para muitos, estar na média já é mais do que suficiente. Acabe vai para guerra 

disfarçado, talvez como soldado, cozinheiro (II Cr 18.29). Josafá foi com toda a indumentária real, pois de 
fato era um rei para o povo e diante dos olhos de Deus (II Cr. 18.31; II Cr. 18.33). 
  

CONCLUSÃO 
1. Conectados estão atentos às alianças. Faça uma aliança com a vida, que é Jesus, e nunca com o 
mundo, que jaz no maligno; 
2. Conectados consultam ao Senhor e aceitam a admoestação dos verdadeiros profetas de Deus; 
3. Acabe fora morto por obra não do acaso, mas de Deus. Os cães lamberam o sangue do rei, como fora 
dito pelo profeta (I Reis 22.38).  
  

PERGUNTAS INDUTIVAS 
1.  Conectados sabem o valor das alianças? 
2.  O que você enxerga na vida de Micaías? 
3. Existem muitos “Acabes” na sociedade contemporânea a nós? 
4.  Você está conectado ou desconectado? 


