A última palavra
é do Senhor
“E Isaías lhes disse: ‘Assim direis a vosso senhor: Assim disse o
Senhor: Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais
os servos do rei da Assíria me blasfemaram.’ ” (Isaías 37.6)
Os desafios da vida
O medo dos desafios que se apresentam em nossas vidas pode ser paralisante. Um exame, uma
cirurgia, um projeto, uma apresentação, uma entrevista, uma prova, uma conversa decisiva etc.
são alguns fatos que acontecem cotidianamente e podem nos paralisar. Nesses processos ouvimos muitas palavras, sejam de médicos, amigos ou familiares. No entanto, alguns personagens
bíblicos que também passaram por situações difíceis, aprenderam que determinadas instruções e conselhos, por mais que sejam coerentes e cheios de boas intenções, não são as palavras
definitivas e por isso buscaram ouvir e se agarrar àquela palavra que vem do Senhor.

Livramento para o rei Ezequias
“E Isaías lhes disse: ‘Assim direis a vosso senhor: Assim disse o Senhor: Não temas à vista das
palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram.’ ” (Isaías
37.6)
Nos dias do rei Ezequias, um dos reis mais piedosos de Judá que levou um avivamento para o
seu povo, aconteceu algo terrível: o poderoso rei Senaqueribe subiu contra todas as cidades
edificadas de Judá e as tomou. Enviou uma comitiva de altos oficiais a Jerusalém para fazer
ameaças e dar um ultimato de rendição ao povo escolhido. Diante disso o rei Ezequias se
desesperou e convocou o povo para buscar a Deus e enviou mensageiros ao profeta Isaías.
Aparentemente não havia saída, não tinha mais solução, não tinha mais esperança, nem para
Ezequias nem para o pequeno reino de Judá. No entanto, Deus enviou um anjo que feriu cento
e oitenta e cinco mil deles, assim Senaqueribe, se foi, e voltou, e habitou em Nínive. NÃO
MORRA DE MEDO DOS SEUS INIMIGOS. A última palavra é do Senhor.

Moisés fugindo dos egípcios
E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham
atrás deles, e temeram muito; então os filhos de Israel clamaram ao Senhor (Êxodo 14.10). Na
frente do povo estava o mar e atrás estava vindo o exército de Faraó, não tinha saída, se entrasse no mar morreriam afogado, se esperassem Faraó chegar, morreriam pelo fio da espada do
exército egípcio. Aos olhos humanos a situação era desesperadora, "vamos todos morrer,
vamos todos morrer"… eram as palavras e o som que se ecoava no meio dos hebreus acampa-
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dos às margem do mar. O povo disse a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de
lá, para morremos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? (Êxodo
14.11). A falta de fé combinado com a falta de conhecimento do propósito de Deus, fez o povo
reclamar e acusar Moisés de tê-lo tirado da escravidão do Egito para morrer no deserto.
Enquanto o povo murmurava. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos
de Israel que marchem (Êxodo 14.15). Então, o povo marchou para entrar no mar, Moisés
levantou o seu cajado sobre o mar que se fendeu e abriu e o povo passou entre duas paredes
formadas pelas águas. A última palavra não é do povo, não é de Faraó, não é dos seus inimigos,
a última palavra é do Senhor.

Daniel na cova dos leões
“Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E, falando o
rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará” (Daniel 6.16).
Os companheiros de Daniel, presidentes e sátrapas, movidos por inveja e também porque estavam sendo impedidos de viverem suas vidas corruptas, convenceram o rei Dario a assinar um
edito, uma lei armadilha que condenaria de morte quem não se prostrasse diante do rei, com
o intuito de prejudicar Daniel, pois eles sabiam que ele jamais desobedeceria ao seu Deus e
então seria condenado por desobediência ao edito. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se
o rei, e foi com pressa à cova dos leões, chegando lá chamou por Daniel com voz triste: “Daniel,
servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha
podido livrar-te dos leões?” (Daniel 6.20). Humanamente era impossível sair vivo da cova dos
leões, enquanto os príncipes comemoravam a inevitável morte de Daniel, Deus enviou um anjo
que fechou a boca dos leões e ao amanhecer Daniel respondeu ao rei: “ó rei, vive para sempre.”
Irmão querido, se você estiver se sentindo no fundo do poço, cercado por inimigos ou dentro
da cova dos leões, lembre-se que na sua vida, a última palavra é do Senhor.

PARE, PENSE E CREIA QUE A ÚLTIMA PALAVRA É DO SENHOR
Quando Ezequias estava frente a frente com o seu inimigo, a última palavra não foi da ameaça
sofrida e sim do Senhor. Quando o exército de Faraó estava vindo a última palavra não foi do
povo nem de Faraó, a última palavra foi do Senhor. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões
a última palavra não foi dos seus inimigos, a última palavra foi do Senhor. Seja qual for a situação ou circunstância que você está enfrentando jamais esqueça que a última palavra é do
Senhor.

