REINO DE JUDÁ – ÚLTIMOS ANOS
V. Rei Ezequias – Invasão da Assíria
A. Maior evento do Reino Dividido
1. Ataque a Jerusalém é um acontecimento apocalíptico

2. Foi para essa hora que Deus levantou Ezequias

B. Uma ou duas invasões?
C. “Primeira” invasão
1. Conquista de Laquis e quase todo o território de Judá
2. Tentativa frustrada de aplacar o rei da Assíria

D. Preparação de Ezequias
1. Aconselhou-se com seus líderes
2. Precauções diversas de segurança
3. Fez discurso para encorajar o povo

E. “Segunda” invasão – discurso do comandante assírio
1. Palavras vãs
2. Cana quebrada, Egito
3. Deus não está com vocês (o rei quebrou os altos)
4. Vocês não têm poder
5. Deus está comigo
6. Não acredite em Ezequias
7. Render-se é melhor para vocês, posso dar-lhes uma vida melhor
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8. Os deuses das outras nações não puderam fazer nada contra mim

F. A oração de Ezequias
1. Desespero e angústia – não temos força para dar à luz
2. Que Deus ouça as palavras de afronta a ele mesmo
3. Só temos um remanescente

G. Resposta de Deus: Não temas, em breve ele irá embora

H. A carta de Senaqueribe

I. Oração de Ezequias
1. Só tu és Rei sobre toda a terra
2. A Assíria é forte mesmo, mas os outros deuses não são deuses
3. Salva-nos para que todos os reinos saibam que tu és o único
Deus

J. A resposta de Deus
1. Você não sabe a quem está afrontando
2. Na verdade, você só está fazendo o que eu planejei e permiti
3. Farei você voltar como se fosse meu prisioneiro de guerra
4. O remanescente de Judá vai sobreviver e dar fruto
5. Você não entrará em Jerusalém, vou defender a minha cidade

K. Livramento espetacular de Deus – destruição do exército e
morte do rei da Assíria

