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Comentário lição 11

A oração de Ezequias retrata uma imagem poderosa da humilhação do homem e da verdade
de que Deus ouve a oração dos que o temem. Orar ao Deus Todo-Poderoso é um dos maiores
privilégios que temos. Por isso, a história do reinado de Ezequias nos estimula a orar, pois
todas as afrontas que ele recebeu do rei Senaqueribe foram resolvidas na oração. No lugar de
confrontá-lo com a própria força, ele orou ao Senhor. Por isso, Deus deu-lhe um grande
livramento .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O JUSTO REINADO DE EZEQUIAS

O reinado de Ezequias foi caracterizado como reto aos olhos do Senhor porque ele conduziu
reformas religiosas mais completas do que os seus predecessores (2 Cr 29.2-30.21). Ele tirou os
altos jamais removidos pelos reis anteriores, e destruiu as colunas de Aserá que haviam sido
estabelecidas durante os reinados de Jotão e Acaz (2 Rs 16.4). Desfez até da serpente de bronze
que Moisés havia feito. Neustã, “a coisa de bronze” [ou “uma coisa de latão] era, talvez, a
expressão de desprezo de Ezequias por ela. Ela tinha aparentemente se tornado um objeto de
adoração, ao invés de um monumento comemorativo de um grande evento passado .3

Apesar de ser �lho de alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor, Ezequias se destacou
como piedoso e bom rei. Desde seu primeiro ato demonstrou-se �el e temente a Deus,
buscando o avivamento desprezado por seus antepassados. O texto bíblico é enfático ao dizer
que Ezequias con�ou no Senhor a ponto de que não houve semelhante em Judá (2 Rs 18.5).
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Ezequias foi um dos poucos reis de Judá que esteve constantemente ciente dos atos de Deus
no passado e de seu interesse nos eventos do dia-a-dia. A Bíblia o descreve como um rei que
teve um íntimo relacionamento com Deus. Como um reformador, Ezequias estava mais
preocupado com a obediência no presente. Judá estava cheia de lembranças visuais da falta de
con�aça do povo em Deus, e Ezequias corajosamente limpou a casa. Atares e ídolos pagãos
foram destruídos […] O Templo em Jerusalém, cujas portas haviam sido lacradas pelo próprio
pai de Ezequias, foi totalmente limpo e reaberto. A Páscoa foi restituída como um feriado
nacional, e houve um reavivamento em Judá .4

A sua devoção ao Senhor fazia com que agisse prudentemente. Aquele que teme a Deus e
segue os mandamentos contidos na Sua Palavra, consequentemente avançará com prudência
na sua caminhada. Olhando para Ezequias somos convidados a deixar que sejamos guiados
por Deus e que possamos con�ar nEle independente das situações.

Destaque

O rei Ezequias era temente a Deus e íntegro. Ele foi um rei reformista, que buscavam trazer a
nação de volta aos caminhos do Senhor. Assim, ele mandou destruir lugares que serviam
prática idolátricas, e reestabeleceu o culto nacional a Deus. Portanto, voltar-se para Deus
signi�ca trilhar um caminho de mudanças de atitudes e comportamento. A santidade de Deus
nos constrange a isso .1
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Ezequias restaurou o culto a Deus fazendo uma ampla reforma em Jerusalém. Os seus
antepassados fecharam as portas do Templo, apagaram as lâmpadas e pararam de queimar
incenso e oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor (2 Cr 29.7). Ezequias, então, propôs-se a fazer
uma ampla reforma espiritual em Judá. Ele destruiu os altares dos deuses pagãos, inclusive
aquele que Acaz �zera seguindo o modelo do que havia em Damasco (2 Rs 16.10); destruiu a
serpente de bronze que Moisés erguera no deserto, que foi guardada durante centenas de
anos; reabriu as portas do Templo; restabeleceu as ofertas e sacrifícios; instituiu os ofícios
sacerdotais e celebrou a Páscoa; mas a principal característica de Ezequias foi que ele “se
chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos” (2 Rs 18.6), uma
grande qualidade para um verdadeiro homem de Deus .2

SENAQUERIBE INVADE JUDÁ

Em 701 a.C., o rei Senaqueribe da Assíria, reagiu à rebelião de Judá, com a captura de muitas
das suas cidades importantes. Seus anais indicam que ele tomou quarenta e seis cidades
muradas de Judá. Ezequias, não vendo qualquer solução, caso continuasse a resistir,
submeteu-se a Senaqueribe, apresentou desculpas e esvaziou o tesouro nacional de Judá, a �m
de pagar a multa sobre o tributo, imposta pela Assíria (2 Rs 18.14-16). Por alguma razão não
esclarecida, o rei Senaqueribe da Assíria voltou a invadir Judá, à frente de um grande exército
e sitiou Jerusalém (2 Rs 18.17). Os generais assírios procuraram intimidar Ezequias e toda
Jerusalém, menosprezando o Senhor Deus e zombando da con�ança que o povo tinha nEle .5

Temer ao Senhor e prosseguir num caminhar justo não são elementos que nos farão �car
livres de tribulações. Ezequias procedia �elmente para com Deus, contudo, mesmo assim
Senaqueribe desejou afrontá-lo como rei, e o pior, em sua louca ousadia desejou afrontar ao
Senhor Deus Todo-Poderoso.

As palavras de Senaqueribe causaram um grande temor em Israel, mas Ezequias sabia bem em
quem tinha posto a sua con�ança. Apesar dos exércitos assírios serem numericamente maior e
mais poderosos que os de Judá, Ezequias sabia que Deus não desampararia o seu povo, por isso
apresentou a carta à Deus em oração.
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As ameaças inimigas sempre usam elementos conhecidos e de con�ança tentando abalar a
legitimidade da fé. Ameaças inimigas são in�acionadas, exageradas e eivadas de mentiras e
meias verdades bem contadas e organizadas; tudo para gerar um clima de insegurança e
descon�ança. Mas elas também contêm elementos de verdade para convencer. Por exemplo,
Judá não tinha mesmo um poderio militar para fazer jus à Assíria. Segundo o pensamento
pagão, se os deuses das nações conquistadas não lhes livraram, como Deus iria fazê-lo? Os
o�ciais assírios também disseram que o Senhor já havia autorizado a queda de Jerusalém, mas
não sabiam eles que estavam afrontando o único Deus verdadeiro com aquelas palavras
zombeteiras e difamatórias .2

Destaque

Aqui encontramos as afrontas do rei Senaqueribe. Esse rei afrontou de maneira a tentar
humilhar tanto o rei Ezequias como o povo. A ameaças trouxeram um estado de medo. Neste
momento de medo, o rei Ezequias buscou consultar o Senhor por meio do profeta Isaías. Ora,
num momento de ameaças é preciso ouvir a voz de Deus .1

As ameaças causaram medo em toda corte de Ezequias e no povo (2 Rs 18.37; 19.1), ao que
Ezequias consultou o profeta Isaías (Is 37.1-7), que vaticinou a vitória do povo de Deus e
confortou o rei. Obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e
enfrentamentos, porém a mão protetora do Senhor nunca deixou o seu povo desamparado .2

A ORAÇÃO DO REI E O LIVRAMENTO DO SENHOR

Ezequias tinha grande con�ança em Deus. Enfrentando a ameaça dos assírios e, indignado
com a zombaria do rei assírio contra o Senhor, buscou a Deus e rogou a Isaías que orasse por
Jerusalém e pelo remanescente do povo de Deus […] Ezequias tomou a carta atrevida de
Senaqueribe, exigindo a rendição de Jerusalém, abriu-a diante do Senhor e orou
fervorosamente . Ao rasgar suas vestes e vestir-se de saco, Ezequias propositadamente expôs
seu pesar e luto. A roupa de pano de saco, derivado do hebraico , era um traje grosseiro
feito de pelos de camelo ou cabra. Era normalmente usado como sinal de tristeza ou luto .
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Ezequias sabia que por suas forças não venceria os exércitos assírios. Ele era consciente de que
o seu poderio bélico era muito inferior ao daqueles que marchavam em sua direção. Assim,
ele depositou em Deus a sua con�ança, pois sabia que somente Ele poderia livrá-los das mãos
de Senaqueribe.

Deus respondeu a Ezequias e mostrou a todos que Ele é quem cuida de Israel. O texto bíblico
diz que o anjo do Senhor matou 185 mil homens dos exércitos assírios. A derrota frustrou
Senaqueribe que retornou a Nínive, mostrando ao povo como é bom con�ar no Senhor.

A reação de Ezequias às ameaças do grande exército assírio é um modelo para todo crente que
sabe que o socorro só pode vir do Senhor, não adiantando con�ar em apoios humanos […] O
trágico �m de Senaqueribe mostra que ninguém pode zombar nem afrontar a Deus, pois os
seus servos, mesmo em desvantagem, têm enorme vantagem quando con�am nEle .2

Destaque

Em sua oração, o rei judeu agradeceu a Deus, reconheceu a sua soberania e humilhou-se. Foi
uma oração sincera e muito bonita. Deus tomou para si a afronta de Ezequias e fez
Senaqueribe sucumbir. Deus é justo e age de maneira justa .1

Com Ezequias aprendemos sobre integridade e �delidade a Deus. Num tempo de tanto
relativismo, somos convidados a sermos �éis a Deus, a sua Palavra; a viver em santidade, como
verdadeiros crentes no Senhor. A vida cristã é para ser vivida em toda sua plenitude. E nossas
atitudes e comportamentos devem re�etir esse modo de vida. Também aprendemos como se
portar com as afrontas e ameaças. Em nossa caminhada estamos vulneráveis a esse tipo de
coisa. Precisamos ter consciência sobre o nosso modo de agir. Buscar os conselhos de Deus nos
momentos de afrontas é a melhor escolha. Finalmente, devemos perseverar em oração.
Reconhecer a soberania do Deus Todo-Poderoso diante das ameaças. Ele atende as nossas
orações e nos concede grandes livramentos .1

Esperando Jesus voltar hoje!
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Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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