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Existe uma história empolgante no Antigo Testamento que ilustra o que significa ser mantido pelo poder de Deus.
Nós a encontramos em 2 Reis 6.
Ben-Hadade, rei da Síria, declarou guerra contra Israel e marchou contra eles com um grande exército. À medida
que as suas forças avançavam, ele frequentemente chamava os seus conselheiros para planejar a estratégia do
dia seguinte. Porém, o profeta Eliseu, conduzido pelo Espírito Santo, continuou enviando mensagens para o rei de
Israel, detalhando cada movimento das tropas inimigas. Em diversas ocasiões, os Israelitas escaparam das
derrotas por causa dos avisos de Eliseu.
Ben-Hadade estava furioso e chamou os seus servos. “Mostrem-me este traidor! Quem está revelando nossos
planos para o rei de Israel?” “Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei
de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto” (2 Reis 6:12).
Ben-Hadade imediatamente enviou forças para capturar Eliseu. Eles foram a Dotã de noite e cercaram a cidade,
planejando pegar o velho profeta de surpresa. Porém, o servo de Eliseu acordou cedo e viu que “havia um
exército cercando a cidade com cavalos e carruagens.” Apavorado, ele correu até Eliseu e perguntou o que eles
deveriam fazer. “O profeta respondeu: ‘Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que
eles.’ E Eliseu orou: ‘Senhor, abre os olhos dele para que veja’. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que
olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu (2 Reis 6:16-17).
Eliseu, como o salmista, conseguia levantar-se no meio da crise e dizer com absoluta certeza: “Não me assustam
os milhares que me cercam” (Salmos 3:6).
Que as suas orações sejam como a de Elias: “Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as montanhas
repletas de cavalos e carruagens de fogo – o Senhor dos senhores!” Amado, existe esperança! O Senhor dos
senhores está conosco. Somente ele pode cuidar de nós. Não deixará que os seus filhos durmam ou caiam.
Somos guardados na palma das suas mãos. Tenha certeza de que ele está contigo para te proteger, guiar e te
renovar de uma nova maneira hoje.
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