






LEITURA BÍBLICA EM CLASSE

2 Reis 18.1-3,13,28,29; 19.1,5-7,15,16,20,21

1 - E sucedeu que, no terceiro ano de Oseias, filho de Elá, 
rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei 
de Judá.
2 - Tinha vinte e cinco anos de idade quando começou a 
reinar e vinte e nove anos reinou em Jerusalém; e era o 
nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias.
3 - E fez o que era reto aos olhos do SENHOR, conforme 
tudo o que fizera Davi, seu pai.
13 - Porém, no ano décimo quarto do rei Ezequias subiu 
Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes 
de Judá e as tomou.



28 - Rabsaqué, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em 
judaico, e falou, e disse: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da 
Assíria.
29 - Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias; porque não vos 
poderá livrar da sua mãos.
2 Reis 19
1 - E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas 
vestes, e se cobriu de pano de saco, e entrou na Casa do SENHOR.
5 - E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías.
6 - E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso senhor: Assim diz o 
SENHOR: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os 
servos do rei da Assíria me blasfemaram.
7 - Eis que meterei nele um espírito e ele ouvirá um ruído e voltará 
para a sua terra; à espada o farei cair na sua terra.



15 - E orou Ezequias perante o SENHOR e disse: Ó 
SENHOR, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, 
tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra; tu 
fizeste os céus e a terra.
16 - Inclina, SENHOR, o teu ouvido e ouve; abre, SENHOR, 
os teus olhos e olha: e ouve as palavras de Senaqueribe, 
que ele enviou para afrontar o Deus vivo.
20 - Então, Isaías, filho de Amoz, mandou dizer a Ezequias: 
Assim diz o SENHOR, Deus de Israel: O que me pediste 
acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi.
21 - Esta é a palavra que o SENHOR falou dele: A virgem, a 
filha de Sião, te despreza, de ti zomba; a filha de 
Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti.



EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 11

INTRODUÇÃO

❑ Ezequias não dependia de nenhuma aliança com 
outras nações porque a bênção de Deus, que estava 
sobre ele, lhe era suficiente. 

❑ Ezequias não se apartou dos caminhos Senhor. 
❑ O modo como Deus foi com ele, libertando-o de 

Senaqueribe, era um sinal de sua grande fé, 
fidelidade e justiça.

A COMUNHÃO DO REI EZEQUIAS COM DEUS ATRAIU BÊNÇÃOS PARA SUA VIDA

AS BÊNÇÃOS DO SENHOR NA VIDA DE EZEQUIAS VEIO ATRAVES DA FÉ,  

FIDELIDADE E JUSTIÇA QUE PRATICAVA E QUANDO PRECISOU DA PROTEÇÃO 

DIVINA, FOI ATENDIDO
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O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e 
agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A 
partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou 

num grande avivamento para o povo de Deus.

O reinado de Ezequias foi um dos melhores de 
Judá. 

Ele fez importantes reformas no culto e na 
adoração a Deus. 

A partir da destruição dos ídolos de Judá, 
reestruturou todo o sistema religioso, o que 

culminou num grande avivamento para o povo de 
Deus.

O VERDADEIRO AVIVAMENTO COMEÇA COM UM 
VERDADEIRO CULTO A DEUS; QUE EMANA DE UM 

CORAÇÃO SANTO A ELE
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Ezequias restaurou a vida espiritual do povo de Deus, em 
Jerusalém ao reunir os sacerdotes e levitas e lhes propôs 

uma nova aliança com Deus (2 Cr 29.4-11).
Esta aliança incluiria uma reforma radical no 

comportamento e na espiritualidade do povo.

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. 2 Crônicas 29:5

I – O JUSTO REINADO DE EZEQUIAS

I. Um rei reformista
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Destruição 
dos altares 

pagãos

Restabelecer 
as ofertas e 
sacrifícios

Reinstituir os 
ofícios 

sacerdotais

Celebração da 
Páscoa

Reabrir as 
portas do 

templo

A GRANDE REFORMA

Ele se apegou ao Senhor e não 
deixou de segui-lo; obedeceu 
aos mandamentos que o 
Senhor tinha dado a Moisés. 
2 Reis 18:6
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Coração quebrantado

❖ O CORAÇÃO QUEBRANTADO DE EZEQUIAS O LEVOU A 
FAZER A VONTADE DE DEUS NO REINO DE JUDÁ
❖ ELE REUNIU SACERDOTES, LEVITAS E TODA 
LIDERANÇA DE JUDÁ PARA RECONHECEREM O 

ESTADO PECAMINOSO DA NAÇÃO

Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no 
lado leste
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.
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. 2 Crônicas 29:4-6



EBD 3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 11

2. A purificação dos lugares sagrados.

Após a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os 
levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e 
santificar a casa do Senhor (2 Cr 29.3-5). 

Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais 
vivo, mais ativo, mais intenso, despertado. Na vida cristã 
chamamos de renovo espiritual. O avivamento espiritual 
consiste no reforço da fé em Deus

No tempo da graça em que vivemos o templo do senhor 
deve ser o corpo do crente purificado pelo sangue de Cristo. 

Essa purificação na vida diária do cristão o leva a viver o 
verdadeiro avivamento
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3. A adoração nacional.

A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os 
maiorais da cidade para estarem na Casa do Senhor
Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e reuniu os líderes 
da cidade, e subiu à casa do Senhor. 2 Crônicas 29:20

Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação 
de todo o Israel. E o rei, seus assessores, e toda a 
congregação de Israel se prostraram diante do Senhor (2 Cr
29.28,29).
E toda a congregação se prostrou, quando entoavam o canto, e as 

trombetas eram tocadas; tudo isto até o holocausto se acabar.
E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se 
achavam se prostraram e adoraram.
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Ezequias também celebrou a Festa da Páscoa, que há muito 
tempo não se via (2 Cr 30.1). 
Depois disto Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá, 
e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem 
à casa do SENHOR em Jerusalém, para celebrarem a páscoa ao 
SENHOR Deus de Israel.

Após a festa, Ezequias, os sacerdotes e os levitas, oraram 
pela cura e santificação do povo (2 Cr 30.26,27).

E houve grande alegria em Jerusalém; porque desde os dias de 
Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém.
Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o 
povo; e a sua voz foi ouvida; porque a sua oração chegou até à 
santa habitação de Deus, até aos céus.

A ORAÇÃO DE EZEQUIAS PELO POVO
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❑ A convocação do rei Ezequias ao povo para a 
santidade, adoração a Deus e amplas reformas 
espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do 
Antigo Testamento. 

❑ Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar 
para a casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos 
deuses, rompeu com a idolatria. 

❑ Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras 
reformas espirituais.

O VERDADEIRO AVIVAMENTO COMEÇA COM ORAÇÃO 
QUE LEVA OS CRENTES À UMA MUDANÇA DE VIDA

VERDADEIRO AVIVAMENTO
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GUERRA IDEOLOGICA

COMANDANTE DE SENAQUERIBE       ADMINISTRADOR DE JUDÁ 

ADMINISTRADOR DE JUDÁ        EZEQUIAS

EZEQUIAS          ISAIAS FILHO DE AMOS            

EZEQUIAS E ISAIAS          DEUS

DEUS        ISAIAS        EZEQUIAS

Porém o teu assentar, e o teu sair e o teu entrar, e o teu furor 
contra mim, eu o sei. 2 Reis 19:27
portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus 
lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. 2 Reis 19:28
Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Não entrará 
nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma 2 Reis 19:32
Pelo caminho por onde vier, por ele voltará; porém nesta cidade 
não entrará, diz o Senhor. 2 Reis 19:33
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II – SENAQUERIBE INVADE JUDÁ

1. As ameaças de Senaqueribe.

O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido 
várias nações do Oriente Médio, inclusive, Israel, que fora levado 
para o cativeiro (2 Rs 18.11,12). 
E o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria;…
Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes 
transgrediram a sua aliança; e tudo quanto Moisés, servo do 
Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram nem o fizeram.

AGORA SENAQUERIBE QUIS FAZER OS MESMO EM JUDÁ, E ENVIOU SEU EXÉCITO 

PARA AMEAÇAR O REI EZEQUIAS 2º CRONICAS 32:1
Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e 
entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou 

apoderar-se delas. 
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O PROPÓSITO DE SENAQUERIBE ERA INTIMIDAR 
EZEQUIAS AFRONTANDO O SEU DEUS

Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis 
crédito; porque nenhum deus de nação alguma, nem de reino algum, 
pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais; quanto 
menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão? 2 Crônicas 32:15

UM HOMEM PREPARADO

O REI EZEQUIAS ESTAVA PREPARADO ESPIRITUALMENTE MAS 
TAMBÉM TINHA SEUS HOMENS ARMADOS

E ele se animou, e edificou todo o muro quebrado até às torres, e levantou o outro 
muro por fora; e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em 
abundância. E pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta 
da cidade, 2 Crônicas 32:5,6
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DEUS OUVIU A ORAÇÃO DE EZEQUIAS

2. O temor do rei Ezequias.

As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo 
se espalhou por toda a corte de Judá (2 Rs 18.37; 
19.1); o que levou o rei a consultar o profeta Isaías (Is 
37.1-7). 

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.
Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e 

os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, 
filho de Amós.
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❑ A palavra de Isaias foi de vitória para o povo de Deus. 
❑ Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é 

sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. 
❑ Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa 

seu povo desamparado.

E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías.
E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso senhor: Assim diz o 

SENHOR: Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais 
os servos do rei da Assíria me blasfemaram.

Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará 
para a sua terra; e fá-lo-ei cair morto à espada na sua terra. 

Isaías 37:5-7

A RESPOSTA DE DEUS
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III – A ORAÇÃO DO REI E O LIVRAMENTO DO SENHOR

1. A oração confiante de Ezequias.

❑ Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o 
rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei 
Ezequias (2 Cr 32.17). 

❑ A mensagem exigia a rendição de Jerusalém. Mas o rei 
de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor, e 
orou fervorosamente (Is 37.14-20). 

❑ Nessa oração Ezequias agradeceu a Deus e declarou 
sua soberania sobre tudo e todos. 

❑ E, apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao 
Eterno que o livrasse daquele ímpio.
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2. Deus conforta o rei.

❑ Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar 
que estava com ele. 

❑ O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do 
atrevimento de Senaqueribe (Is 37.6,7,21,22). 

❑ Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o 
Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento.

❑ Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou, de uma só vez, 
cento e oitenta e cinco mil assírios (2 Rs 19.35).

❑ O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado 
pelos próprios filhos (2 Cr 32.21).
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❑ A lição que aprendemos nesta história 
é que ninguém pode afrontar e zombar 
do Todo-poderoso e ficar impune. 

❑ O reinado de Ezequias foi muito 
diferente da maioria dos reis de Judá, 
pois ele foi temente ao Senhor e 
confiou nele nos momentos mais 
difíceis de seu reinado. 

❑ Ezequias nos deixou uma grande lição: 
Deus sempre ouve os sinceros de 
coração, que confiam nele mesmo 
diante do medo e da insegurança.
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REFLEXÕES

Quem foi Ezequias?

Um rei de Judá temente a Deus.
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REFLEXÕES

Qual foi a lição deixada por Ezequias?

Deus sempre ouve os sinceros de 
coração, que confiam nEle
mesmo diante do medo e 
insegurança.
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REFLEXÕES

O que significa dizer que “Ezequias 
achegou-se a Deus”?

Significa que Ezequias não se 
afastou do Senhor e guardou os 
seus mandamentos (2 Rs 18.6). 
Ele estava disposto a honrar e 
adorar somente a Deus.
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REFLEXÕES

O que promoveu uma adoração 
nacional em Judá?

Um apelo de Ezequias a toda a nação 
de Judá à santidade, ao 
arrependimento e à adoração a Deus.
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REFLEXÕES

Qual foi o livramento dado por Deus 
ao povo de Judá?

O anjo de Deus eliminou cento e 
oitenta e cinco mil assírios.


