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Projeto PAI
“Núcleos Pastorais de Integração”

Goiânia, 25 de janeiro de 2012

“AS ATITUDES DE EZEQUIAS”
II Crônicas 32:1-23
AGORA APRENDEREMOS COM EZEQUIAS COMO VENCER O DIABO, COM SEIS ATITUDES:
1.

v.3 “resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade; e
eles o ajudaram.”
Andar com gente certa: esta é a primeira atitude que devemos tomar, esta atitude não deve ser tomada somente diante de uma
tribulação, mas deve ser um estilo de vida.
Tampar os suprimentos do inimigo seria evitar situações em nossa vida que daria ocasião para o Diabo se manifestar. Ex: a irmã
que toda as vezes que saía no domingo a noite para ir a igreja, o seu marido que não era crente, ficava furioso, isto é dar suprimento
para o diabo; o certo é: ou ela fica sem vir ao culto por algum tempo, indo somente aos Núcleos pastorais, ou talvez ela crie outra
situação para vir aos cultos que o seu marido não venha se irritar.

2.

v.5 “Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado”
Muro simboliza o nosso caráter. Restaurar o muro quebrado seria consertar nossos erros, corrigir nossas falhas, nos arrepender de
nossos pecados seja eles de qualquer tamanho, pois o Diabo não precisa de um buraco grande para entrar em nossa vida, a serpente
pode passar por qualquer brecha.

3.

v.5 “...Outro muro por fora,”
Podemos observar que existiam dois muros, um muro interno e um muro externo.
O muro interno: significa a parte do nosso caráter que só Deus vê, são aquelas atitudes que você faz quando está sozinho.
O muro externo: significa a parte do nosso caráter que as pessoas veem e sabem, são as suas atitudes conhecidas pelas pessoas que
muitas vezes são erradas mas você não quer mudar, não quer se arrepender e deixar.

4.

v.5 “... ergueu torres”; Hb 2:1 “Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas
jamais nos desviemos.”
Torre é vigilância. É quando oramos que vemos a astúcia do Diabo, e temos sensibilidade das coisas espirituais.

5.

v.5 “...e fez armas e escudos em abundância.”
Existem armas espirituais que precisam ser usadas. “Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque
as armas da nossa milícia não são carnais, e, sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas; anulando nossos sofismas e toda
altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento à obediência de Cristo.” (II Co 10:3-5)

Existem dois tipos de armas espirituais: armas de defesa, e armas de ataque.
Armas de defesa:
–
O sangue de Jesus (Ap 12:11).
–
A palavra de Deus (Ef 6:14-17).
–
A couraça da justiça ((Ef 6:14).
–
Escudo da fé (Ef 6:16).
–
Capacete da salvação (Ef 6:17; Its 5:8).
–
Sapatos do evangelho da paz (EF 6:15).
Armas de ataque:
–
O nome de Jesus (Mc 16:17,18; Jo 16:23; Fp 2:9).
–
Confissão de fé (Mc 11:22).
–
Palavra de Deus, que é a espada do Espírito (Mt 4:1,2; Ap 1:16).
–
Louvor e adoração (At 16:23-26).
Conclusão
Precisamos entender que a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor vr.8 “Com ele está o braço de carne, mas conosco, o Senhor, nosso
Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras.”
v.21 “Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria; e
este , com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu deus, os seus próprios filhos ali o
mataram à espada.” Ao contrário do que Satanás disse no final, quem venceu foi o Senhor Deus o TODO PODEROSO.
v.23 “Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disto, foi
enaltecido à vista de todas as nações.” Ezequias preferiu crer que Deus os salvaria daquela ameaça de destruição, do que ficar com
medo e se render a Senaqueribe para não ser atacado. Podemos ver neste versículo que vale a pena ser fiel a Deus mesmo que a situação
esteja complicada, porque no final da historia a glória vai ser garantida e vem acompanhada de lucros.
Curiosidade: II Re 19:35 “Então naquela mesma noite, saiu o Anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, cento e oitenta e cinco
mil; e, quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres.” Consta nos registros históricos que na
guerra mundial onde foi lançada a bomba atômica que atingiu as cidades de Hiroshima e Nagazaki morreram cento e oitenta mil
pessoas. Portanto observamos que quando o Senhor se levanta para destruir nossos inimigos Ele pode destruir muito mais do que a
bomba atômica.

