O SENHOR NOSSO
DEUS REINA E REINARÁ
PARA SEMPRE
“Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: — Digam ao rei o seguinte:
Assim diz o Senhor: "Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais
os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim.” Isaías 37:5,6
Uma das funções dos profetas no Antigo Testamento, além de fortes exortações, era a de lembrar que Deus não
abandonou o seu povo. No caso de Isaías, diante de uma crise terrível, ele tinha notícias excelentes para o rei
Ezequias. Assim também para muitos de nós, diante da atual situação política e social do nosso país, é necessário
dizer e lembrar que o nosso Deus reina e reinará para sempre. Assim, diante dessa realidade, cada um de nós:

PODE E DEVE CRER NA SOBERANIA DE DEUS
“que lhes disse: — Digam ao rei o seguinte: Assim diz o Senhor : "Não tenha medo por causa das palavras que
você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim.” Isaías 37:6
Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Ezequias teve a notícia que a Assíria, maior império da época,
estava subindo contra Jerusalém. A resposta do profeta foi de encorajamento: "Não temas". Não devemos temer
as circunstâncias, mas olhar acima disso tudo, ao Deus das circunstâncias que tem o domínio de tudo, inclusive de todos os homens e nações em suas mãos. Você tem achado que Deus perdeu o controle?

PODE E DEVE CONFIAR NO PODER DE DEUS
“Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E, na
presença dos israelitas, ele disse: "Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalom." Josué 10:12
O poder de Deus pode realizar aquilo que é humanamente impensável e impossível. Por esta razão não
devemos ter medo de ser ousados, clamando e profetizando em vez de desanimar e maldizer sobre o futuro
do nosso país e sobre as pessoas que apoiaram um partido diferente do seu. Muitos perderam Deus de vista e
se esqueceram que o Senhor age sobrenaturalmente. Você espera e crê no sobrenatural de Deus?

PODEMOS E DEVEMOS DESCANSAR NO CUIDADO DE DEUS
“Então o Senhor levou-o para fora e disse: — Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe
disse: — Assim será a sua posteridade.” Gênesis 15:5
Deus cuida de nossos questionamentos e frustrações, mostrando a razão de nossos sentimentos sempre
insatisfeitos. Abraão não sabia o que Deus iria fazer em sua vida, dando uma solução incrível para seus problemas. Assim Ele faz em nossas vidas e tem poder para realizar os sonhos e visões alinhados com o Senhor.
Como Abraão devemos sair da tenda e olhar para fora, crendo na Palavra e nas promessas dEle. Qual é a sua
frustração e decepção com Deus?

PARE, PENSE E DESCANSE NO REINADO DE CRISTO
Diante de tudo o que lemos e vemos, o grande desafio é sair da tenda, olhar para frente, crendo naquilo
que o Senhor revela na Palavra. Se anime e não tema homens ou notícias ruins. Ore, profetize, louve e
creia!

