
Uma Estratégia Sem Igual
Trata-se de uma história que se encontra no segundo livro 
de Crônicas, capítulo 20, no Antigo Testamento, e mostra 

como louvar a Deus ajudou o Seu povo a ganhar uma batalha. 
Aconteceu em Judá, por volta de 900 A.C.

Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o Seu louvor 
estará continuamente na minha boca. (Salmo 34:1 ECA).



Nosso 
exército é muito 

pequeno para lutar 
contra um exército 

tão grande e 
poderoso. 

Precisamos 
pedir ajuda 

a Deus.

Chame o 
povo de Judá para 

se reunir e orar 
para pedir ajuda a 

Deus.
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Foi uma das batalhas mais incomuns jamais travadas para 
defender uma nação. Quem já ouviu falar de um grupo de 
músicos e cantores liderarem o exército em uma batalha? 
Mas foi o que aconteceu. 

Rei Jeosafá, 
um exército enorme 

está vindo das terras de 
Amom, Moabe, e 

Monte Seir



Muitos do povo de Judá vieram à 
capital para orar junto com o rei. 

Ó Senhor, Deus 
de nossos pais. Você governa 
sobre reinos e nações. Você é 

forte e poderoso. Ninguém pode 
vencer uma guerra

contra Você.

Ó Deus, 
não somos 

fortes o bastante 
para vencer uma 

batalha
contra este 

exército 
que está vindo 

contra nós.

Sabemos que
 mesmo quando as 

coisas parecem ruins, 
se orarmos, Você ouvirá 

e nos salvará!

Não sabemos
 o que fazer. 

Por favor, 
mostre-nos!



Naquele momento, um profeta chamado Jaaziel 
recebeu uma profecia com instruções de Deus. 

Vocês não 
precisarão lutar 

esta batalha. Fiquem 
quietos e vejam a 

salvação do Senhor. 
O Senhor estará 

com vocês!

Quando a profecia terminou, o rei 
Jeosafá curvou-se ao chão e
os sacerdotes guiaram as pessoas 
em louvores ao Senhor.

Não 
temam nem 

desanimem por 
causa deste 

grande 
exército. 

Esta batalha 
é Minha, não 

sua. 



Na manhã seguinte, o rei 
e seus ajudantes tiveram 
uma ideia. 

Reúnam aqueles 
que sabem cantar 
e coloquem-nos na 
linha de frente do 

exército. 

Quero que 
louvem o Senhor por 
ser tão maravilhoso. 

Digam-lhes para cantar 
ao Senhor, agradecendo 

por Seu amor e 
misericórdia!

Os cantores iam 
agradecer a Deus 
de antemão pela 
vitória que Ele 
havia prometido 
ao povo de Judá.



Assim que os cantores começaram a cantar e louvar, Deus lançou 
Seu próprio ataque contra os exércitos de Amom, Moabe e Monte 
Seir, e eles foram derrotados. 

Os exércitos 
de Amom 
e Moabe 
atacaram e 
derrotaram 
o de Monte 
Seir. 

Então os 
exércitos de 
Amom e Moabe 
viraram-se 
uns contra 
os outros e 
também se 
destruíram. 

Quando o exército 
de Judá foi 
ver o que tinha 
acontecido, 
encontraram todos 
os homens dos três 
exércitos mortos! 



Quando você louva e agradece a Deus por tudo que Ele fez por você 
e até pelo que sabe que Ele fará, está Honrando-O e demonstrando 

sua fé nEle. E Deus, por sua vez, honra você.

Não espere até ter vontade de louvar a Deus ou até ver a resposta 
à sua oração para começar a louvá-lO! Louve a Deus por fé, pela 

resposta às suas orações, até mesmo quando ainda não recebeu a 
resposta. 

 Louve a Deus pelo que Ele pode e até quer fazer por você, e 
então o poder do Céu irá preenchê-lo por completo! 

“Entrai pelas portas 
dEle com ações de 

graça, e em Seus átrios 
com louvor; rendei-Lhe 
graças, e louvai o Seu 

nome” (Salmo 100:4 ECA)

“Não se aflijam com nada; ao 
invés disso, orem a respeito 
de tudo; contem a Deus as 

necessidades de vocês, e não 
se esqueçam de agradecer-

Lhe suas respostas. 
(Filipenses 4:6 BV)
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