


Introdução 



Ezequias tinha vinte e cinco 
anos de idade quando 

começou a reinar, e reinou 
vinte e nove anos em 

Jerusalém. O nome de sua 
mãe era Abia, filha de 

Zacarias. 2Cr 29.1 



Embora suas tentativas 
parecessem inúteis – de 

fato, elas estavam de 
antemão condenadas ao 

fracasso – elas eram quase 
inevitáveis. 

John Bright 



Lembra-te, Senhor, como 
tenho te servido com 

fidelidade e com devoção 
sincera. Tenho feito o que 

tu aprovas. E Ezequias 
chorou amargamente. 

2Re 20.4 



Ele fez o que o 
Senhor aprova, tal 
como tinha feito 

Davi, seu 
predecessor.  2Re 18.3 



Removeu os altares idólatras, 
quebrou as colunas sagradas e 
derrubou os postes sagrados. 

Despedaçou a serpente de bronze 
que Moisés havia feito, pois até 

àquela época os israelitas lhe 
queimavam incenso. Ela era 

chamada Neustã. 
2Re 18.4 



Ezequias confiava no 
Senhor, o Deus de Israel. 
Nunca houve ninguém 

como ele entre todos os 
reis de Judá, nem antes 

nem depois dele.  
2Re 18.5 



Ele se apegou ao Senhor e 
não deixou de segui-lo; 

obedeceu aos 
mandamentos que o 
Senhor tinha dado a 

Moisés.   
2Re 18.6 



E o Senhor estava com ele; 
era bem sucedido em tudo 

o que fazia. Rebelou-se 
contra o rei da Assíria e 

deixou de submeter-se a 
ele.  

2Re 18.7 



Desde a torre de 
sentinela até à cidade 

fortificada, ele derrotou 
os filisteus, até Gaza e o 

seu território 
2Re 18.8 



Resultados da Fidelidade 



Senhor estava com ele 



Eles lhe disseram: Assim diz 
Ezequias: Hoje é dia de 

angústia, de repreensão e de 
humilhação; estamos como a 
mulher que está para dar à luz 
filhos, mas não tem forças para 

fazê-los nascer. 
2Re 19.3 



Libertação 



Então Isaías, filho de Amoz, 
enviou uma mensagem a 

Ezequias: Assim diz o Senhor, 
o Deus de Israel: Ouvi a sua 

oração acerca de 
Senaqueribe, o rei da Assíria.  

2Re 19.20 



Esta é a palavra que o 
Senhor falou contra ele: A 
virgem, a filha de Sião, o 

despreza e zomba de você. A 
filha de Jerusalém meneia a 
cabeça enquanto você foge.   

2Re 19.21 



 Você não percebe que há muito 

tempo eu já havia determinado 
tudo isso. Desde a antiguidade 

planejei o que agora faço 
acontecer, que você deixaria 

cidades fortificadas em ruínas. 

2Re 19.25 



 Eu, porém, sei onde 
você está, sei quando 

você sai e quando 
retorna; e como você se 

enfurece contra mim. 
2Re 19.27 



 Portanto, assim diz o Senhor 
acerca do rei da Assíria: Ele não 

invadirá esta cidade nem 
disparará contra ela uma só 

flecha. Não a enfrentará com 
escudo nem construirá rampas de 

cerco contra ela.  
2Re 19.32 



Pelo caminho por 
onde veio voltará; não 
invadirá esta cidade, 

declara o Senhor. 

2Re 19.33 



5 Quando os oficiais do rei Ezequias 
vieram a Isaías, 6 este lhes 

respondeu: Digam a seu senhor: 
Assim diz o Senhor: Não tenha 

medo das palavras que você ouviu, 
das blasfêmias que os servos do rei 

da Assíria falaram contra mim.  

Is 37 



Porei nele um espírito 
para que, quando ouvir 

uma certa notícia, volte à 
sua própria terra, e ali 

farei com que seja morto à 
espada.  

Is 37.7 



Naquela noite o anjo do Senhor 
saiu e matou cento e oitenta e 

cinco mil homens no 
acampamento assírio. Quando o 

povo se levantou na manhã 
seguinte, o lugar estava repleto 

de cadáveres!   
2Re 19.35 



Assim Senaqueribe, rei 
da Assíria, desmontou o 

acampamento e foi 
embora. Voltou para 

Nínive e lá ficou.   
2Re 19.36 



Certo dia, enquanto ele estava 
adorando no templo de seu deus 

Nisroque, seus filhos 
Adrameleque e Sarezer mataram-

no à espada e fugiram para a 
terra de Ararate. Seu filho Esar-

Hadom foi o seu sucessor.  
2Re 19.37 



Bem sucedido 



Pretendo, pois, agora 
fazer uma aliança com o 
Senhor, o Deus de Israel, 
para que o fogo da sua 

ira se afaste de nós. 
2Cr 29.10 



No primeiro mês do 
primeiro ano de seu 

reinado, ele reabriu as 
portas do templo do 

Senhor e as consertou.  
2Cr 29.3 



Tendo reunido e consagrado 
os seus parentes, os levitas 
foram purificar o templo do 
Senhor, conforme o rei havia 
ordenado em obediência à 

palavra do Senhor.  
2Cr 29.15 



Os sacerdotes entraram no 
santuário do Senhor para 

purificá-lo e trouxeram para o 
pátio do templo do Senhor todas 
as coisas impuras que lá havia, e 
os levitas as levaram para o vale 

de Cedrom.  
2Cr 29.16 



e disse: Escutem-me, levitas! 
Consagrem-se agora e 

consagrem o templo do 
Senhor, o Deus dos seus 

antepassados. Retirem tudo o 
que é impuro do santuário.  

2Cr 29.5 



Tendo reunido e consagrado 
os seus parentes, os levitas 
foram purificar o templo do 
Senhor, conforme o rei havia 
ordenado em obediência à 

palavra do Senhor.   
2Cr 29.15 



O rei posicionou os levitas no 
templo do Senhor, com címbalos, 

liras e harpas, segundo a 
prescrição de Davi, de Gade, 

vidente do rei, e do profeta Natã; 
isso foi ordenado pelo Senhor, 

por meio de seus profetas.  
2Cr 29.25 



Nossos pais foram infiéis; 
fizeram o que o Senhor, o 
nosso Deus, reprova e o 

abandonaram. Desviaram o 
rosto do local da habitação do 
Senhor e deram-lhe as costas.  

2Cr 29.6 



Por isso, a ira do Senhor caiu 
sobre Judá e sobre Jerusalém; 

e ele fez deles objeto de 
espanto, horror e zombaria, 
conforme vocês podem ver 

com os seus próprios olhos.   

2Cr 29.8 



Cedo, na manhã 
seguinte, o rei Ezequias 

reuniu os líderes da 
cidade e, juntos, subiram 
ao templo do Senhor,    

2Cr 29.20 



levando sete novilhos, sete 
carneiros, sete cordeiros e sete 

bodes como oferta pelo pecado, em 
favor da realeza, do santuário e de 

Judá. O rei ordenou que os 
sacerdotes, descendentes de Arão, 

sacrificassem os animais no altar do 
Senhor.   

2Cr 29.21 



Então decidiram fazer uma 
proclamação em todo o Israel, 

desde Berseba até Dã, convocando 
o povo a Jerusalém para celebrar a 
Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. 

Pois muitos não a celebravam 
segundo o que estava escrito.   

2Cr 30.5 



Uma imensa multidão 
reuniu-se em Jerusalém 

no segundo mês, para 
celebrar a festa dos pães 

sem fermento.   
2Cr 30.13 



porque uma multidão do povo, 
muitos de Efraim, de Manassés, de 
Issacar e de Zebulom não se tinham 
purificado e, contudo, comeram a 

Páscoa, não como está escrito; 
porém Ezequias orou por eles, 

dizendo: O SENHOR, que é bom, 
perdoe a todo aquele    

2Cr 30.18 



19 que dispôs o coração para 
buscar o SENHOR Deus, o Deus 

de seus pais, ainda que não 
segundo a purificação exigida 

pelo santuário. 20 Ouviu o 
SENHOR a Ezequias e sarou a 

alma do povo. 2Cr 30 



Os filhos de Israel que se acharam 
em Jerusalém celebraram a festa dos 

pães asmos por sete dias, com 
grande júbilo; e os levitas e os 

sacerdotes louvaram ao SENHOR de 
dia em dia, com instrumentos que 
tocaram fortemente em honra ao 

SENHOR.     
2Cr 30.21 



O sumo sacerdote Azarias, da família 
de Zadoque, respondeu: Desde que o 

povo começou a trazer suas 
contribuições ao templo do Senhor, 

temos tido o suficiente para comer e 
ainda tem sobrado muito, pois o 

Senhor tem abençoado o seu povo, e 
esta é a grande quantidade que sobra.   

2Cr 31.10 



Foi isso que Ezequias fez 
em todo o reino de Judá. 
Ele fez o que era bom e 
certo, e em tudo foi fiel 

diante do Senhor, do seu 
Deus. 

2Cr 31.20 



Em tudo o que ele empreendeu 
no serviço do templo de Deus e 

na obediência à lei e aos 
mandamentos, ele buscou o 

seu Deus e trabalhou de todo o 
coração; e por isso prosperou. 

2Cr 31.21 



Conclusão 
 



Naquele tempo Ezequias 
ficou doente, e quase 
morreu. Ele orou ao 

Senhor, que lhe respondeu 
dando-lhe um sinal 

miraculoso.  
2Cr 31.24 



Mas Ezequias tornou-se 
orgulhoso, e não 

correspondeu à bondade 
com que foi tratado; por isso 

a ira do Senhor veio sobre 
ele, sobre Judá e sobre 

Jerusalém. 2Cr 31.25 



Então Ezequias humilhou-se 
reconhecendo o seu orgulho, 

como também o povo de 
Jerusalém; por isso a ira do 
Senhor não veio sobre eles 

durante o reinado de 
Ezequias.  2Cr 31.26 



Mas, quando os governantes da 
Babilônia enviaram uma delegação 
para perguntar-lhe acerca do sinal 
miraculoso que havia ocorrido no 
país, Deus o deixou, para prová-lo 
e para saber tudo o que havia em 

seu coração. 

2Cr 31.31 



A prata trazida ao templo não era 
utilizada na confecção de bacias 
de prata, cortadores de pavio, 

bacias para aspersão, cornetas ou 
quaisquer outros utensílios de 

ouro ou prata para o templo do 
Senhor;  

2Re 12.13 



era usada como 
pagamento dos 

trabalhadores, que a 
empregavam para o 
reparo do templo. 

2Re 12.14 



Não se exigia prestação 
de contas dos que 

pagavam os 
trabalhadores, pois 

agiam com honestidade.   
2Re 12.15 



O mensageiro ímpio 
cai em dificuldade, 

mas o enviado digno 
de confiança traz a 

cura.    
Pv 13.17 



Como o frescor da neve na 
época da colheita é o 

mensageiro de confiança 
para aqueles que o enviam; 
ele revigora o ânimo de seus 

senhores.     
Pv 25.13 



O fiel será ricamente 
abençoado, mas quem 

tenta enriquecer-se 
depressa não ficará 

sem castigo. 
Pv 28.20 



O que vive com 
integridade, e pratica 

a justiça, e, de 
coração, fala a 

verdade;     
Sl 15.2 



Quem é, pois, o servo fiel 
e sensato, a quem seu 

senhor encarrega dos de 
sua casa para lhes dar 

alimento no tempo 
devido?     

Mt 24.45 



46 Feliz o servo a quem seu 
senhor encontrar fazendo 

assim quando voltar.  
47 Garanto-lhes que ele o 
encarregará de todos os 

seus bens.    
Mt 24 



O senhor respondeu: Muito 
bem, servo bom e fiel! Você 
foi fiel no pouco; eu o porei 

sobre o muito. Venha e 
participe da alegria do seu 

senhor! 
Mt 25.21 



Naqueles dias Ezequias ficou 
doente, à beira da morte. O 

profeta Isaías, filho de Amoz, foi 
visitá-lo e lhe disse: Assim diz o 

Senhor: Ponha a casa em ordem, 
porque você vai morrer; você não 

se recuperará.  
Is 38.1 



2 Ezequias virou o rosto para a 
parede e orou ao Senhor:  

3 Lembra-te, Senhor, de como 
tenho te servido com fidelidade e 

com devoção sincera, e tenho 
feito o que tu aprovas. E Ezequias 

chorou amargamente.  
Is 38 



4 Então a palavra do Senhor veio 
a Isaías: 5 Vá dizer a Ezequias: 

Assim diz o Senhor, o Deus de seu 
antepassado Davi: Ouvi sua 
oração e vi suas lágrimas; 

acrescentarei quinze anos à sua 
vida.  

Is 38 



6 E eu livrarei você e esta 
cidade das mãos do rei da 
Assíria. Eu defenderei esta 
cidade. 7 Este é o sinal de 
que o Senhor fará o que 

prometeu: 
Is 38 



Farei a sombra do sol 
retroceder os dez degraus 

que ela já cobriu na escadaria 
de Acaz. E a luz do sol 

retrocedeu os dez degraus 
que tinha avançado. 

Is 38.8 



Depois de recuperar-
se dessa doença, 

Ezequias, rei de Judá, 
escreveu o seguinte: 

Is 38.9 



Eu disse: No vigor da 
minha vida tenho que 
passar pelas portas da 

sepultura e ser roubado do 
restante dos meus anos?  

Is 38.10 



Eu disse: Não tornarei a ver o 
Senhor, o Senhor, na terra dos 

viventes; não olharei mais 
para a humanidade nem 
estarei mais com os que 

agora habitam neste mundo. 
Is 38.11 



A minha casa foi derrubada e 
tirada de mim, como se fosse 
uma tenda de pastor. A minha 
vida foi enovelada, como faz o 
tecelão, e ele me cortou como 

um pedaço de tecido; dia e noite 
foste acabando comigo.  

Is 38.12 



Esperei pacientemente até 
o alvorecer, mas como um 
leão ele quebrou todos os 

meus ossos; dia e noite 
foste acabando comigo.  

Is 38.13 



Gritei como um andorinhão, 
como um tordo; gemi como 

uma pomba chorosa. Olhando 
para os céus, enfraqueceram-
se os meus olhos. Estou aflito, 
ó Senhor, vem em meu auxílio!  

Is 38.14 



Mas, que posso dizer? Ele 
falou comigo, e ele mesmo 

fez isso. Andarei 
humildemente toda a minha 
vida, por causa dessa aflição 

da minha alma.  
Is 38.15 



Senhor, por tais coisas os 
homens vivem, e por elas 

também vive o meu 
espírito. Tu me restauraste 

a saúde e deixaste-me 
viver.  

Is 38.16 



Foi para o meu benefício 
que tanto sofri. Em teu 

amor me guardaste da cova 
da destruição; lançaste para 

trás de ti todos os meus 
pecados,  

Is 38.17 



 pois a sepultura não pode 
louvar-te, a morte não 

pode cantar o teu louvor. 
Aqueles que descem à cova 

não podem esperar pela 
tua fidelidade.  

Is 38.18 



Os vivos, somente os 
vivos, te louvam, como 
hoje estou fazendo; os 

pais contam a tua 
fidelidade a seus filhos.  

Is 38.19 



O Senhor me salvou. 
Cantaremos com 

instrumentos de corda 
todos os dias de nossa 

vida no templo do Senhor.  

Is 38.20 



21 Isaías dissera: Apliquem um 
emplastro de figos no 

furúnculo, e ele se recuperará. 
22 Ezequias tinha perguntado: 

Qual será o sinal de que subirei 
ao templo do Senhor? 

Is 38 


