13º dia Jejum da Liberação

• Rei de Judá
• Um jovem de 25 anos que reinou por 29 anos
em Jerusalém. (2 Cron. 29:1 a 11)
– Fez o que era reto diante do Senhor
– Abriu as portas do templo
– Restabeleceu o sacerdócio
– Restabeleceu as ofertas
– Santificou o povo
– Tinha uma Aliança com Deus

1. Tenta frustrar a nossa fidelidade ao
Senhor
• 2 Cron.32:1
• 1 Depois destas coisas e destes atos de
fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria e,
fidelidade
entrando em Judá, acampou-se contra as
cidades fortes, a fim de apoderar-se delas.

2. Se Acampa e desestrutura as áreas
mais fortes da nossa vida
• 2 Cron.32:1
• 1 Depois destas coisas e destes atos de
fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria e,
fidelidade
entrando em Judá, acampou
acampou--se contra as
cidades fortes, a fim de apoderar
apoderar--se delas.
delas.

3. Envia mensageiros para abalar a sua
fé, gerando dúvida
• 2 Cron.32:9 e 10
• 9 Depois disso Senaqueribe, rei da Assíria,
enquanto estava diante de Laquis, com todas as
suas forças, enviou os seus servos a Jerusalém a
Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava
em Jerusalém, dizendo:
• 10 Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria:
Assíria: Em que
confiais vós, para vos deixardes sitiar em
Jerusalém?
•

4. Tenta gerar dúvida nas ações e
palavras do profeta

• 2 Cron.
Cron.32
32:: 11 a 13
• 11 Porventura não vos engana Ezequias
Ezequias,, para vos
fazer morrer à fome e à sede, quando diz:
diz: O Senhor
nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria?
• 12 Esse mesmo Ezequias não lhe tirou os altos e os
altares, e não ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo:
dizendo:
Diante de um só altar adorareis, e sobre ele queimareis
incenso?
• 13 Não sabeis vós o que eu e meus pais temos feito a
todos os povos de outras terras? Puderam de qualquer
maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a
sua terra da minha mão?

5. Tenta mostrar um DEUS FRACO
que não pode resolver nossos problemas
• 2 Cron.
Cron.32
32:: 15 a 17
• Agora, pois, não vos engane Ezequias,
Ezequias nem vos incite assim,
nem lhe deis crédito., nem da mão de meus pais; Porque
nenhum deus de nação alguma, nem de reino algum,
pôde livrar o seu povo da minha mão quanto menos o
vosso Deus vos poderá livrar da minha mão?
• 16 E os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o
Senhor Deus, e contra o seu servo Ezequias.
• 17 Ele também escreveu cartas para blasfemar do Senhor
Deus de Israel
Israel, dizendo contra ele: Assim como os deuses
das nações das terras não livraram o seu povo da minha
mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu
povo da minha mão.

6. Usa uma linguagem “espiritual” para
nos enganar
• 2 Cron
Cron..32
32:: 18 e 19
• E clamaram em alta voz, na língua dos judeus,
ao povo de Jerusalém que estava em cima do
muro, para os atemorizarem e os
perturbarem, a fim de tomarem a cidade.
• 19 E falaram do Deus de Jerusalém como dos
deuses dos povos da terra, que são obras das
mãos dos homens.
•

7. Dizem que Deus falou, quando Deus
não falou nada
• (2 Reis 18:25)
• "Acaso, subi eu, agora, sem o Senhor contra
este lugar, para o destruir? Pois o Senhor
mesmo me disse
disse:: Sobe contra a terra e
destrói--a"
destrói

1. Tampar as fontes de águas
(não alimentar o inimigo)
• 2 Cron. 32:2 a 4
• Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha
vindo com o propósito de guerrear contra
Jerusalém,
• 3 teve conselho com os seus príncipes e os seus
poderosos, para que se tapassem as fontes das
águas que havia fora da cidade;
cidade e eles o
ajudaram.
• 4 Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as
fontes, como também o ribeiro que corria pelo
meio da terra, dizendo
dizendo:: Por que viriam os reis da
Assíria, e achariam tantas águas?

2. Agiu na concordância e
conseguiu ajuda de todos
• 2 Cron. 32:2 a 4
• Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha
vindo com o propósito de guerrear contra
Jerusalém,
• 3 teve conselho com os seus príncipes e os seus
poderosos, para que se tapassem as fontes das
águas que havia fora da cidade;; e eles o
ajudaram.
• 4 Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as
fontes, como também o ribeiro que corria pelo
meio da terra, dizendo: Por que viriam os reis da
Assíria, e achariam tantas águas?

3. Cobrou ânimo
(reanimar o povo)
• 2 Cron 32:5
• 5 Ezequias, cobrando ânimo
ânimo, edificou todo o
muro que estava demolido,
demolido levantando torres
sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou a
Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos
em abundância.

4. Restaurou o muro quebrado
(tampar as brechas do pecado)
• 2 Cron 32:5
• 5 Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o
muro que estava demolido,
demolido levantando torres
sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou a
Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos
em abundância.

5. Ergueu torres
(oração e intercessão)
• 2 Cron 32:5
• 5 Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o
muro que estava demolido,
demolido levantando torres
sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou a
Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos
em abundância.

6. Pôs oficiais de Guerra sobre o povo
(valor da submissão)
• 2 Cron 32:6
• 6 Então pôs oficiais de guerra sobre o povo e,
congregando-os na praça junto à porta da
cidade, falou-lhes ao coração, dizendo:

7. Lembrou o povo de quem esta conosco
e de quem era aquela guerra
• 2 Cron. 32:7 e 8
• 7 Sede corajosos, e tende bom ânimo; não
temais, nem vos espanteis, por causa do rei da
Assíria, nem por causa de toda a multidão que
está com ele, pois há conosco um maior do que
o que está com ele.
ele.
• 8 Com ele está um braço de carne, mas conosco
o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para
guerrear por nós
nós.. E o povo descansou nas
palavras de Ezequias, rei de Judá.

7. Lembrou o povo de quem esta conosco
e de quem era aquela guerra
• 2 Cron. 32:7 e 8
• 7 Sede corajosos, e tende bom ânimo; não
temais, nem vos espanteis, por causa do rei da
Assíria, nem por causa de toda a multidão que
está com ele, pois há conosco um maior do que
o que está com ele.
ele.
• 8 Com ele está um braço de carne, mas conosco
o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para
guerrear por nós
nós.. E o povo descansou nas
palavras de Ezequias, rei de Judá.

Apenas 1 Anjo resolveu tudo,
Senaqueribe ficou envergonhado e foi
morto pelos próprios filhos.
• 2 Cron. 32:21 a 23
• Então o Senhor enviou um anjo que destruiu
no arraial do rei da Assíria todos os guerreiros
valentes, e os príncipes, e os chefes. Ele, pois,
envergonhado voltou para a sua terra; e,
quando entrou na casa de seu deus, alguns
dos seus próprios filhos o mataram ali à
espada..
espada
•

Deus concedeu descanso ao povo
• 2 Cron. 32
• 22 Assim o Senhor salvou Ezequias, e os
moradores de Jerusalém, da mão de
Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos; e
lhes deu descanso de todos os lados
lados..
• 23 E muitos trouxeram presentes a Jerusalém ao
Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá,
de modo que desde então ele foi exaltado
perante os olhos de todas as nações.
•

O povo trouxe presentes á Jerusalém e
coisas preciosas a Ezequias
• 2 Cron. 32
• 23 E muitos trouxeram presentes a Jerusalém
ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei
de Judá, de modo que desde então ele foi
exaltado perante os olhos de todas as
nações.
•

Deus exaltou perante os olhos de todos
• 2 Cron. 32
• 23 E muitos trouxeram presentes a Jerusalém
ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de
Judá, de modo que desde então ele foi
exaltado perante os olhos de todas as
nações..
nações
•

