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Linha do Tempo 

Israel (reino do norte) 

931                         911                                                               870                                           841 

Judá (reino do sul) 

Jeroboam I 

Baasha 

Rehoboam Asa Jehoshaphat Joram 

Omri Ahab Joram 

Elijah 

Ahijah Elisha 

Shemaiah 

Jehu 

Hanani 
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7a – Últimos reis 
do Norte 
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Jeoacaz (2Rs 13.1-9) 

• Reinou 17 anos; 

• Buscou o favor do SENHOR (4); 

• O SENHOR providencia um libertador [Assíria] 
para livrar Israel da opressão síria (5); 

• Idolatria (6); 

• Exército reduzido a 10 carros e 10.000 
soldados (7). 
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Jeoás (2Rs 13.10-25) 

• Reinou 16 anos; 

• Guerra contra Amazias, rei de Judá (12); 

• Encontro com Eliseu (14-19); 

• Três vitórias sobre a Síria (25). 
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Jeroboão II (2Rs 14.23-29) 

• Reinou 41 anos; 

• Recuperação do território sírio (25); 

• Ministério dos profetas Jonas, Oséias e Amós. 
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Zacarias (2Rs 15.8-12) 

• Reinou 6 meses; 

• Conspiração e assassinato, por Salum; 

• Cumprimento da profecia a respeito de Jeú. 
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Salum (2Rs 15.13-15) 

• Reinou 1 mês; 

• Conspiração e assassinato, por Menaém. 
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Menaém (2Rs 15.16-22) 

• Reinou 10 anos; 

• Ataque a Tifsa (16,17); 

• Invasão assíria (Pul = Tiglate-Pileser; 19); 

• Pesado tributo (20) = 50 siclos de prata por 
pessoa. 
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Pecaías (2Rs 15.23-26) 

• Reinou 2 anos; 

• Conspiração e assassinato, por Peca. 
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Peca (2Rs 15.27.31) 

• Reinou 20 anos; 

• Vitória sobre Judá; profecia de Odede; 
libertação dos cativos (2Cr 28.5-15); 

• Invasão assíria de Gileade e Galiléia (29); 

• Deportação do povo para a Assíria (29); 

• Conspiração e assassinato, por Oséias. 
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7b – Reis de Judá 
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Amazias (2Rs 14.1-22; 2Cr 25) 

• Reinou 29 anos; 

• Aprovado, com ressalvas; Idolatria do povo; 

• Vingança da morte de seu pai, sobre seus 
executores, não sobre seus filhos; 

• Vitória sobre Edom; 

• Orgulho!; derrota para Israel; 

• Conspiração, fuga para Laquis e assassinato. 
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Uzias (2Cr 26)= Azarias (2Rs 15.1-7) 

• Reinou 52 anos; 

• Aprovado; Idolatria do povo; 

• Vitórias sobre filisteus e árabes; tributos de 
Amon; 

• Construção de torres e cisternas; 

• Forte poderio militar (2Cr 26.15); 

• Oferece incenso no Templo; punido com lepra; 

• Jotão foi co-regente. 
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Jotão (2Rs 1532-38; 2Cr 27) 

• Reinou 16 anos; 

• Aprovado; Idolatria do povo; 

• Firmeza (2Cr 27.6); 

• Reconstrução da porta superior do templo e 
do muro; 

• Vitória sobre os amonitas. 
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Acaz (2Rs 16; 2Cr 28) 

• Reinou 16 anos; 

• Reprovado; Idolatria (até queimou os filhos); 

• Atacado por Síria, Israel, Edom e filisteus, 
recorreu à Assíria; 

• Adoção do altar do deus sírio dentro do 
Templo, com profundas modificações em sua 
construção. 
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Linha do Tempo 2 
Israel (reino do norte) 

841                                                                                                                                                         722 

Judá (reino do sul) 

Jeroboam II 

Jehoahaz 

Joash A. Amaziah 

Uzziah (Azariah) 

Jotham 

Hos. Jehoash Pekah Men. 

Amos 
Jonah Hosea 

Jehu 

Elisha 

Joel 

Isaiah 

Ahaz 

Micah 

Hez. 
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7c – Queda de 
Samaria (2Rs 17) 
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Oseias (2Rs 17.1-6) 

• Último rei de Israel (norte); 9 anos 

• 2 fez o que era mau aos olhos do Senhor, mas 
não como [seus antecessores]. 3 Contra ele 
subiu Salmaneser, rei da Assíria; e Oséias ficou 
vassalo dele, e pagava-lhe tributos. 

• Conspiração / aliança com Egito (4) 

• Cerco de 3 anos a Samaria (5) 
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Exílio (2Rs 17.6) 

• Exílio em Hala, Habor e cidades dos medos (6) 

• “27280 cativos conforme os anais assírios... 
Nunca voltaram em massa do cativeiro.” 

• HOFF, Paul, “Os Livros Históricos”, Vida, 1996, p.256. 
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Juízo de Deus (2Rs 17.7-23) 

• 7 Porque os filhos de Israel pecaram contra o 
Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra 
do Egito, de debaixo da mão de Faraó; 
temeram a outros deuses... 9 E os filhos de 
Israel fizeram secretamente coisas que não 
eram retas, contra o Senhor seu Deus; e 
edificaram altos em todas as suas cidades,... 
12 E serviram os ídolos, dos quais o Senhor 
lhes dissera: “Não fareis estas coisas”.  
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Juízo de Deus (2Rs 17.7-23) 

• 13 E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo 
ministério de todos os profetas e videntes, 
dizendo: “Convertei-vos de vossos maus 
caminhos, e guardai os meus mandamentos e os 
meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei 
a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério 
de meus servos, os profetas”. 14 Porém não 
deram ouvidos; antes endureceram a sua cerviz, 
como a cerviz de seus pais, que não creram no 
Senhor seu Deus. 
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Juízo de Deus (2Rs 17.7-23) 

• 15 E rejeitaram os seus estatutos, e a sua 
aliança que fizera com seus pais, como 
também as suas advertências,... 16 e fizeram 
imagens de fundição, dois bezerros; e um 
ídolo do bosque, e adoraram perante todo o 
exército do céu, e serviram a Baal. 17 Também 
fizeram passar pelo fogo a seus filhos e filhas; 
deram-se a adivinhações... venderam-se para 
fazer o que era mau, para O provocarem à ira. 
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Juízo de Deus (2Rs 17.7-23) 

• 18 Portanto o Senhor se indignou contra 
Israel, e os tirou de diante da sua face; nada 
ficou, senão somente a tribo de Judá. 19 Até 
Judá não guardou os mandamentos do Senhor 
seu Deus; antes andaram nos estatutos de 
Israel, que eles fizeram. 20 Por isso o Senhor 
rejeitou a toda a descendência de Israel, e os 
oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, 
até que os expulsou da sua presença. 
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Samaritanos (2Rs 17.24-41) 

• 24 E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, 
de Cuta, de Ava, de Hamate e Sefarvaim, e a 
fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar 
dos filhos de Israel; e eles tomaram a Samaria 
em herança, e habitaram nas suas cidades. 25 
No princípio, não temeram ao Senhor, o qual 
mandou entre eles, leões, que mataram 
alguns. 
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Samaritanos (2Rs 17.24-41) 

• 26 Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: 
“A gente que transportaste e fizeste habitar 
nas cidades de Samaria, não sabe o costume 
do Deus da terra; assim mandou leões entre 
ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o 
culto do Deus da terra”. 
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Samaritanos (2Rs 17.24-41) 

• 27 Então o rei da Assíria mandou dizer: “Levai 
ali um dos sacerdotes que transportastes de 
lá; e vá e habite lá, e ele lhes ensine o 
costume do Deus da terra”. 28 Veio, pois, um 
dos sacerdotes que transportaram de Samaria, 
e habitou em Betel, e lhes ensinou como 
deviam temer ao Senhor. 
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Samaritanos (2Rs 17.24-41) 

• 29 Cada nação fez seus deuses, e os puseram 
nas casas dos altos que os samaritanos 
fizeram, cada nação nas cidades, em que 
habitava. 30 Os babilônios fizeram Sucote-
Benote; e os de Cuta fizeram Nergal; e os de 
Hamate fizeram Asima. 31 E os aveus fizeram 
Nibaz e Tartaque; e os sefarvitas queimavam 
seus filhos no fogo a Adrameleque, e a 
Anameleque, deuses de Sefarvaim. 
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Samaritanos (2Rs 17.24-41) 

• 32 Também temiam ao Senhor; e dos mais 
baixos do povo fizeram sacerdotes dos 
lugares altos, os quais lhes faziam o ministério 
nas casas dos lugares altos... 41 Assim estas 
nações temiam ao Senhor e serviam as suas 
imagens de escultura; também seus filhos, e 
os filhos de seus filhos, como fizeram seus 
pais, assim fazem eles até ao dia de hoje. 
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7d – Ezequias 
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Ezequias (2Rs 18) 

• 2 Tinha 25 anos de idade quando começou a 
reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém;... 3 E 
fez o que era reto aos olhos do Senhor, 
conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. 4 Ele 
tirou os altos, quebrou as estátuas, derrubou 
os bosques e fez em pedaços a serpente de 
metal que Moisés fizera; porquanto até àquele 
dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, 
e lhe chamaram Neustã. (cf Nm 21.9; Jo 3.14) 
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Ezequias (2Rs 18) 

• 5 No Senhor Deus de Israel confiou; depois 
dele não houve quem lhe fosse semelhante 
entre todos os reis de Judá, nem entre os que 
foram antes dele. 6 Porque se chegou ao 
Senhor, não se apartou dele, e guardou os 
mandamentos que o Senhor tinha dado a 
Moisés. 7 Assim foi o Senhor com ele;... se 
conduzia com prudência; e se rebelou contra 
o rei da Assíria, e não o serviu. 
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Ezequias 

• Purificação do Templo (2Cr 29) 

• Celebração da Páscoa (2Cr 30) 

– 10 E os correios foram de cidade em cidade, pela 
terra de Efraim e Manassés até Zebulom; mas 
zombaram deles. 11 Todavia alguns de Aser, e de 
Manassés, e de Zebulom, se humilharam, e vieram 
a Jerusalém. 

• Reorganização do Serviço no Templo (2Cr 31) 
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Jerusalém no tempo de Ezequias 

Adaptado de Nelson’s Complete Book of BIBLE MAPS & CHARTS, p. 134 
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Ezequias (2Rs 18) 

• No ano 14º do rei Ezequias subiu Senaqueribe, 
rei da Assíria, contra todas as cidades 
fortificadas de Judá, e as tomou. 14 Ezequias: 
“Pequei; retira-te de mim; tudo o que me 
impuseres suportarei”. O rei da Assíria impôs a 
Ezequias, 300 talentos de prata e 30 talentos 
de ouro. 15 ... toda a prata que se achou na 
casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei... 
16 cortou o ouro das portas do templo... 
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Ezequias (2Rs 18) 

• 17 Contudo enviou o rei da Assíria a Tartã, e a 
Rabe-Saris, e a Rabsaqué, de Laquis, com 
grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém; 
subiram, e vieram a Jerusalém... pararam ao 
pé do aqueduto da piscina superior, que está 
junto ao caminho do campo do lavandeiro. 18 
E chamaram o rei; e saíram a eles Eliaquim, 
filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o 
escrivão, e Joá, filho de Asafe, o cronista. 
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Ezequias (2Rs 18) 

• 19 Rabsaqué: “Ora, dizei a Ezequias: Assim diz 
o grande rei, o rei da Assíria: ‘Que confiança é 
esta em que te estribas?’ 20 Dizes tu (porém 
são palavras só de lábios): ‘Há conselho e 
poder para a guerra’. ‘Em quem, pois, agora 
confias, que contra mim te rebelas?’ [Egito 
(21); o Senhor (22)] 23 Ora, pois, dá agora 
reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-
te-ei 2000 cavalos, se tiveres cavaleiros...” 
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Ezequias (2Rs 18) 

• 25 “Agora, pois, subi eu porventura sem o 
Senhor contra este lugar, para o destruir? O 
Senhor me disse: ‘Sobe contra esta terra, e 
destrói-a’. 26 Eliaquim e Sebna e Joá: 
“Rogamos-te que fales aos teus servos em 
siríaco, porque bem o entendemos; e não nos 
fales em hebraico, aos ouvidos do povo que 
está em cima do muro”. 
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Ezequias (2Rs 18) 

• 27 Rabsaqué: “Porventura mandou-me meu 
senhor somente a teu senhor e a ti, para falar 
estas palavras e não antes aos homens, que 
estão sentados em cima do muro, para que 
convosco comam o seu excremento e bebam a 
sua urina?” 
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Ezequias (2Rs 18) 

• Ao povo; em hebraico:... 31 “Não deis ouvidos 
a Ezequias; porque assim diz o rei da Assíria: 
‘Contratai comigo por presentes,... e coma 
cada um da sua vide e da sua figueira, e beba 
cada um a água da sua cisterna; 32 Até que eu 
venha, e vos leve para uma terra... Ele vos 
incita: ‘O Senhor nos livrará’. 33 Porventura os 
deuses das nações puderam livrar, cada um a 
sua terra, das mãos do rei da Assíria?” 
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Ezequias (2Rs 18) 

• 36 Porém calou-se o povo, e não lhe 
respondeu uma só palavra; porque mandado 
do rei havia, dizendo: “Não lhe respondereis”. 
37 Então Eliaquim, filho de Hilquias, o 
mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de 
Asafe, o cronista, vieram a Ezequias com as 
vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as 
palavras de Rabsaqué. 
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Ezequias (2Rs 19) 

• 6 Isaías: “Não temas as palavras que ouviste, 
com as quais os servos do rei da Assíria me 
blasfemaram. 7 Eis que porei nele um espírito, 
e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua 
terra; à espada o farei cair na sua terra”. 



Livros dos Reis 

Guilherme Araujo Wood 

Oração de Ezequias (2Rs 19.15-19) 

• 15 “Ó Senhor Deus de Israel,... só tu és Deus 
de todos os reinos da terra; fizeste os céus e a 
terra. 16 Inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve; 
abre, Senhor, os teus olhos, e vê;... 17 Verdade 
é que os reis da Assíria assolaram as nações... 
18 Lançaram os seus deuses no fogo; porque 
eram obras de mãos... madeira e pedra;... 19 
Livra-nos da sua mão; e saberão todos os 
reinos da terra que só tu és o Senhor Deus”. 
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Profecia de Isaías (2Rs 19.20-34) 

• 32 Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei 
da Assíria: “Não entrará nesta cidade, nem 
lançará nela flecha alguma; tampouco virá 
perante ela com escudo, nem levantará contra 
ela trincheira alguma. 33 Pelo caminho por 
onde vier, por ele voltará; porém nesta cidade 
não entrará, diz o Senhor. 34 Porque eu 
ampararei a esta cidade, para a livrar, por 
amor de mim e por amor do meu servo Davi”. 
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Morte de Senaqueribe 

• 35 naquela noite saiu o anjo do Senhor, e feriu 
no arraial dos assírios a 185000 deles... 36 
Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu, e se 
foi, e voltou e ficou em Nínive. 37 E sucedeu 
que, estando ele prostrado na casa de 
Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, 
seus filhos, o feriram à espada; porém eles 
escaparam para a terra de Ararate; e Esar-
Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. 
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Continua... 
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Lição de casa 

• Ler 2Rs 21 – 25; 2 Cr 33 – 36; Jr 3.6-10; cap 39. 


