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QUEM É O MEU DEUS...
2 Crônicas 32:17-22 Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o 
desafiando: "Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, 
também o deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos". Então os oficiais gritaram na língua 
dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de 
conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da 
terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de 
Amoz, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate e 
todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a 
sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o 
Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos 
os outros; e cuidou deles em todas as fronteiras.

Quantas vezes somos afrontados pelos nossos adversários, e quantas vezes os nossos adversários querem nos 
intimidar... Lembre que muitas vezes estes adversários somos nós mesmos! Quando  começamos a acreditar nos 
pensamentos implantados na nossa cabeça, como cartas escritas para enfraquecer nossos sonhos, pensamentos 
muitas vezes que entram e querem fazer moradia no nosso interior.
Veja a pressão que Senaqueribe estava impondo sobre Ezequias, eles mostram o que já aconteceu com quem 
tentou desafia-los, a pressão externa é grande e tenta te deixar atormentado e eles falam no seu idioma de uma 
forma que você entenda claramente que se você insistir não vai sobrar nada. Só esquecem que: Mexeu com você, 
Está Afrontando o DEUS VIVO!

Sabe o que Ezequias fez? Por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amoz, clamaram em oração 
aos céus. O Rei se Juntou a pessoa certa PROFETA ISAIAS! Se juntou a Homem de DEUS, e Clamou aos 
CÈUS! Clamou em direção certa, e para o DEUS CERTO!  Ezequias sabia que servia a Um DEUS PODEROSO! 
VOCÊ SERVE A UM DEUS PODEROSO! Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho; 
porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele 
dia. 2 Timóteo 1:12. Antes da carta de Senaqueribe, Entenda que já  veio carta de Deus dizendo não temas 365 
vezes não temas, não temas, não temas. A BÍBLIA É A CARTA DE DEUS PARA SUA VIDA!
A pressão é totalmente psicológica, e não há pressão pior que essas palavras desanimadoras surgindo de todas as 
partes, da boca de médicos, amigos, parentes, chefes, professores, governantes. Retenhamos firmes a confissão 
da nossa esperança; porque fiel é o que prometeu.Hebreus 10:23

Estas “Cartas” chegam sutilmente, as vezes até parecendo bons conselhos, mais no intuito de paralisar, frear, 
atrofiar as nossas vidas! Quem sabe você já ouviu a fraze: “Não vá por esse caminho que não esta dando 
resultado” “Veja o que aconteceu com quem foi antes faliram e estão na miséria” “Não confie no seu Deus pois 
não existe cura para esta patologia” “Não confie no seu Deus pois Ele não pode fazer nada por você” “Pare 
com esta bobagem de igreja, isto leva ninguém a nada” “Veja as outras pessoas que confiaram em Deus antes 
de ti não chegaram a lugar algum”...  Você  já ouviu tantas vezes:  não vai dar certo! E realmente é muito 
desanimador dependendo de que boca que vem!

Na verdade Senaqueribe não está desafiando você, ele está desafiando aquele que prometeu, o DONO da 
promessa! Aquele que te chamou! FIEL É AQUELE QUE PROMETEU. SE VOCÊ DECIDIU CAMINHAR 
COM DEUS DEIXA ELE CAIMINHAR CONTIGO!

Algo muito sério... Os que tentarem te amedrontar morrerão pelas mãos dos da própria casa e na casa do seus 
ídolo na casa da sua abominação pois Deus não vai deixar sem punição aquele que o desafiar lembrando que:   
Efésios 6:12pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os 
dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais
 
Leia Romanos 8:28 ao 37

No Amor de Cristo Jesus! Adão Brasileiro 
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