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INTRODUÇÃO: 
 
Manassés caminha lado à lado com Saulo; com a mulher pecadora; com o ladrão da cruz da undécima hora; e com 
os que “derramaram sangue inocente”! Manassés tinha doze anos quando seu pai Ezequias morreu. Sempre foi 
dito que o pior pecador é aquele que sendo instruido na verdade, caminha perdido, na escuridão! 
Manassés quebrou vários mandamentos; foi um incrédulo; um homicida e um idólatra! Ele é conhecido como um 
grande pecador; um incrédulo e um inconverso! Vejamos o mínimo dos Mandamentos quebrados por Manassés: 
 
 

2 Cr 33.6 > (Dt 18.10,11) - Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, 
nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro;  
Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os 
mortos; 
 
2 Cr 33.4 > (Ex 20.7) - Não tomarás o nome do SENHOR teu Deus em vão; porque o SENHOR não terá 
por inocente o que tomar o seu nome em vão. (Ex 20.13) - Não matarás. 
 
2 Cr 33.7 > (Ex 20.4) - Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima 
nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 

 
 
ESBOÇO: 
 
1. Deus não ouve a pecadores: (Jo 9.31) - Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores; mas, se alguém é 

temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. 
 

2. Deus aceita a troca conosco, com o pecador: (Mt 11.28) - Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei.  Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e 
encontrareis descanso para a vossa alma. 
 

3. Deus aceita a humilhação do pecador: (Tg 4.6) - Antes, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos 
soberbos, dá, porém, graça aos humildes. 
 

4. Deus é reconhecido por Manassés: (2 Cr 33.13) - E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a 
sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o SENHOR era Deus. 

 


