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“BOMBARDEIO DO INIMIGO”
II Crônicas 32:1-23
Quando a tribulação vem porque somos fieis a Deus
Introdução: Normalmente quando nos deparamos com o sofrimento de alguma pessoa ou até mesmo o nosso
sofrimento por causa de alguma tribulação, sempre temos a tendência de fazer julgamento rápido dizendo que a pessoa
está sofrendo porque ela está em pecado, etc.
No entanto podemos ver ao ler o texto, que o rei Ezequias era fiel a Deus, quando ele assumiu o trono ele tomou várias
medidas como: reabriu o templo; purificou o templo; restabeleceu o culto de Deus; regulou as contribuições para os
sacerdotes e os levitas, e foi fiel ao Senhor. Veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades
fortificadas e intentou apoderar-se delas.
Quando vemos a história de Jó observamos também a mesma situação, Jó era justo e temente a Deus, no entanto o Senhor
permitiu que o Diabo viesse sobre a vida dele e o afligisse para ser testado a sua fidelidade.
Podemos notar então com estes dois exemplos bíblicos que não há garantias de que nunca sofreremos nenhum ataque do
Diabo em nossas vidas mesmos se formos fiéis a Deus. Na bíblia não há promessas de seguro contra tribulação, há sim
promessas de vitórias em todas elas.
O BOMBARDEIO DO INIMIGO
Senaqueribe simboliza do Diabo, o alvo do diabo é sempre tentar minar a nossa fé, pois a única batalha para a qual somos
convidados a combater é a batalha da fé. Vejamos o que o inimigo põe em dúvida:
1. Dúvida: v.10 “...Em que confiais vós, para vos deixardes sitiar em Jerusalém?”
Satanás aqui questiona quem é o Deus que você confia, ou será que esse Deus é realmente digno de confiança? Ele
duvida do caráter de Deus.
2. Dúvida: v.11 “Acaso, não vos incita Ezequias, para morrerdes à fome e à sede, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos
livrará das mãos do rei da Assíria?”
O poder de Deus para nos livrar foi colocado em cheque. É possível alguém crer em Deus, mas não crer que Ele tem
poder para livrar. Muitos professam uma fé teórica, que não libera o poder de Deus. Naquela circunstância Jerusalém
estava cercada e logo começaria faltar água e alimentos. Deus sempre age na última hora, a vida com Deus é como um
passeio de bugge nas dunas de Fortaleza tem “muita emoção”.
3. Dúvida: v.12 “Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém,
dizendo: Diante de apenas um altar vos prostareis e sobre ele queimareis incenso?”
Ou seja o Diabo estava dizendo de que adiantou vocês serem fiéis a um só Deus por causa desse rei, será que vale
apenas ser fiel a Deus? Olha a situação de vocês agora como vocês estão cercados e ameaçados.
4. Dúvida: v.13 “Não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso, puderam, de
qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos?”
O Diabo quis dizer que no final quem ganha é o mal, são os mais espertos, ou quem tem mais força natural, ou talvez
financeira ou poder político etc.
5. Dúvida: v.14 “Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das
minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos?”
O inimigo quer que olhemos para o lado para ver se alguém tem recebido de fato algum milagre. O Diabo quis colocar
o nosso Deus no mesmo padrão dos deuses falsos, ele quis comparar o poder do Deus verdadeiro com o poder de
demônios que estão atrás de falsos santos, imagens etc.

