Enfrentando nossas
guerras com louvor
E no momento em que eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez que os exércitos de
Amom, de Moabe e de Edom começassem a lutar entre eles mesmos, e eles se destruíram uns aos
outros!” (2 Crônicas 20.22 – BV)

História de Jeosafá
A Bíblia relata que Jeosafá foi um rei que seguiu o exemplo de fidelidade a Deus, assim como seu ancestral Davi. O Senhor
esteve com Jeosafá porque ele “buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos” (2 Crônicas 17.3,4). Tendo
o seu reinado confirmado, ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor e estabeleceu oficiais do reino para
ensinarem a Palavra de Deus em todas as cidades de Judá. Deus agiu de tal forma a favor de Jeosafá e do seu povo que
“o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Jeosafá”.
(2 Crônicas 17.10). No entanto, depois de todo o zelo e dedicação de Jeosafá em servir ao Senhor de coração e de ensinar
o seu povo a fazer o mesmo, um exército enorme, formado por três povos se aliaram e entraram em guerra contra Judá.
Diante dessa situação Jeosafá tomou algumas atitudes que nos ensinam a enfrentar as nossas batalhas:

Decida consultar o Senhor
Diante da batalha iminente o medo tomou conta do coração de Jeosafá e do seu povo. Eles não teriam como enfrentar a
ameaça que vinha contra eles. No entanto, ao invés de paralisá-lo, o medo impulsionou o rei a buscar o Senhor e
proclamar um jejum em todo o seu reino (2 Crônicas 20.3). Como líder do povo Jeosafá tomou a iniciativa de se apresentar
com humildade diante do seu Deus reconhecendo o domínio e a soberania do Senhor sobre todos os reinos da terra,
relembrando os feitos do Senhor ao longo da história a favor do seu povo e afirmando que eles não tinham onde buscar
socorro senão na presença do Senhor (2 Crônicas 20.6-9). Sem forças para enfrentar o inimigo e diante da realidade da
destruição, Jeosafá declara: “Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti” (2 Crônicas 20.12b)..

Creia na Palavra do Senhor
Em resposta à oração, o Espírito do Senhor traz uma palavra desafiadora: “Não tenham medo e nem fiquem desanimados
por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus” (2 Crônicas 20.15). Deus é maior que
qualquer exército, pessoa, problema, tempestade, enfermidade ou pandemia. Os que confiam no Senhor nunca estão
sozinhos; o Senhor guerreia as nossas guerras; ele mesmo vai à nossa frente. Mas precisamos nos posicionar, precisamos
permanecer firmes, crendo no livramento que o Senhor dará. “Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão
sustentados; tenham fé (...) e terão a vitória” (2 Crônicas 20.20b).

Louve o Senhor antes da batalha
Com o coração fortalecido pela fé gerada pela Palavra do Senhor Jeosafá nomeia homens para irem à frente do exército
cantando e louvando ao Senhor, dizendo: “Dêem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Quando começaram
a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens (...) que estavam invadindo Judá, e eles
foram derrotados” (2Crônicas 20.21,22). As nossas batalhas são vencidas antes mesmo de começarem, quando
abaixamos nossas armas abrindo mão dos nossos próprios recursos, da nossa força e capacidade, do nosso
conhecimento, e levantamos o louvor, confiando exclusivamente nos recursos sobrenaturais do Senhor.

Pare, pense e louve
Mesmo sendo um servo fiel ao Senhor, você vai sofrer oposição e enfrentar batalhas. Diante das batalhas da vida, não
tenha medo: 1) Consulte o Senhor; peça a ele estratégias para enfrentar suas batalhas. 2) Posicione-se diante das batalhas
com fé. 3) Fique firme, pois a batalha não é sua, mas de Deus. 4) Arme-se com ações de graças, cânticos e louvores ao
Senhor, adore- o pelo que Ele é. 5) Coloque-os à sua frente como um escudo e veja o livramento que Deus lhe dará!

