Quando nos sentimos
num beco sem saída
“E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém
para buscar a ajuda do Senhor" (2 Crônicas 20.4)
Uma notícia preocupante
Josafá foi um dos grandes reis de Judá após Davi. Destruiu a idolatria e chamou o povo
a servir ao Senhor. Tinha um coração completamente voltado aos caminhos de Deus. No
entanto, em determinado momento recebe uma notícia de uma nação vindo contra o seu
país e fica angustiado, perdendo suas forças. Humanamente falando não havia esperança
ou saída. Tudo parecia perdido. O mesmo ocorre conosco: quando menos esperamos
recebemos uma notícia trágica ou lidamos com uma circunstância difícil. Como enfrentar essa situação à luz das atitudes do rei Josafá?

Atitude de buscar a presença do Senhor
Então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. (2
Crônicas 20.3)
Josafá buscou a presença do Senhor se derramando e clamando pela sua alma. Da
mesma forma estamos em uma época de muitas notícias ruins em que estamos aprendendo que somente a Bíblia tem boas novas, por isso devemos fazer como esse rei que
derramou a sua angústia e aflição diante daquele que é o único que pode nos ajudar.
Esse rei clamou confiando inteiramente no Senhor, na sua soberania absoluta e ação
poderosa. Creia, pois ninguém pode resistir ao nosso Deus, nem mesmo uma forte pandemia e seus desdobramentos.

Atitude de aguardar uma resposta do Senhor
“E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas
mulheres, e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação,
sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita,
dos filhos de Asafe, E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e
tu, ó rei Jeosafá; assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta
grande multidão; pois a peleja não é vossa, mas de Deus." (2 Crônicas 20.13-15)
Lendo o texto podemos ver como o Senhor sempre responde com uma palavra de
sustento nos dando forças para vencer o medo e o desânimo. Repare que a Bíblia revela
quem é a pessoa que deu essa palavra, inclusive mostrando a sua ascendência para ates-
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tar a sua autoridade, assim conhecemos Jaaziel, um homem que fazia parte da família
dos levitas e tinha um histórico de credibilidade espiritual. Na continuidade dos versos
podemos ler também que o Senhor sempre responde com uma palavra de alento, dando
estratégias de enfrentamento e livramento. Eles não precisaram lutar, o que nos ensina
que não devemos usar estratégias erradas, mas somente aquelas apontadas por Deus.

Atitude de se apropriar da palavra do Senhor
E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa; e, ao saírem, Jeosafá
pôs-se em pé, e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém: Crede no Senhor
vosso Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas, e prosperareis; E aconselhou-se
com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem à Majestade santa,
saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai ao Senhor porque a sua benignidade
dura para sempre. (2 Crônicas 20.20-21)
Josafá recebeu a palavra, entendeu que vinha de Deus e tomou posse, “enfrentando” o
exército inimigo com a arma da promessa do Senhor, profetizando a vitória. De repente,
o que era uma tragédia se tornou um evento de intervenção miraculosa em que o povo
aprendeu a exaltar o nome de Deus pelo livramento.

Pare, pense e ouça a voz de Deus
Entenda que se hoje você está nessa situação, parecida com a do rei Josafá, Deus dará
uma Palavra que o fará sair do beco sem saída. Ore ao Senhor soberano, que governa
todos os eventos que existem, seja no mundo ou mesmo em nossa vida cotidiana, entregando a sua angústia e dor e prepare-se para a palavra de vitória. Lembre-se que Deus
pode tornar uma tragédia em intervenção miraculosa.

