
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EZEQUIAS É O NOME DE UM REI, cujo significado é "Jeová Fortalece". Ele foi um dos reis 

de Judá, conhecido por ter tido a vida prorrogada em quinze anos após chorar ao Senhor.  Ele temia 

a Deus e agia com justiça, e sua história está relatada na bíblia. 

Foi um dos sucessores do reinado de Davi e assumiu o trono aos vinte e cinco anos de idade. 

Ezequias viveu em torno de 715 AC e seus pais se chamavam Abi e Acaz. Este rei tinha muita fé 

e constantemente alertava o povo sobre a consciência do pecado e do quanto isto desagradava a 

Deus. Além disso, ensinava os mandamentos para que o povo pudesse se aproximar de Deus. 

Logo quando começou a reinar Ezequias reparou e purificou o templo. Ele uniu os sacerdotes e 

levitas ao seu ministério e restabeleceu a celebração da Páscoa. Logo em seguida combateu a 

idolatria até então praticada pelo povo de Judá que estava cultuando deuses pagãos; o rei ordenou 

que fosse destruída uma serpente de bronze que foi construída desde o tempo de Moisés porque a 

peça estava recebendo adoração por parte da população. 



De acordo com as escrituras, Senaqueribe (rei da Assíria) se levantou contra o rei e o povo de Judá. 

Ele, por sua vez orou a Deus, e um anjo exterminou os soldados assírios durante a noite. 

Uma passagem da vida do rei constantemente lembrada entre os cristãos relata que ele adoeceu e 

recebeu uma visita do profeta Isaías, que lhe disse para “arrumar a casa pois iria morrer”. Então, 

Ezequias sente uma profunda tristeza, vira seu rosto para parede e chora muito, pedindo a Deus 

mais tempo de vida.  

O profeta Isaías que a esta altura já estava próximo ao portão de saída, retorna para a presença de 

Ezequias a mando do Senhor e lhe diz que o Senhor lhe acrescentava mais quinze anos de vida, e 

ainda o deu um sinal fazendo atrasar dez graus à sombra do relógio solar construído pelo rei Acaz. 

 

TEVE A SENSIBILIDADE DE PERCEBER que toda sorte de horrores que caíram sobre Judá e 

Jerusalém não era outra coisa senão a manifestação da ira de Deus. 

Seus primeiros anos de reinado foram prioritariamente dedicados à restauração dos princípios 

religiosos baseados na Lei de Moisés. 

O auge do período de reformas de Ezequias foi registrado com a volta da celebração da Páscoa, 

que não era festejada desde os dias de Salomão. 

Por volta de seu 9º ano de reinado (2 Cr 30:1), quando além de convocar o povo de Judá para as 

festividades, mandou também convidar os de Israel que haviam sobrevivido ao cativeiro assírio e 

permanecido na terra.  

No 14º ano de Ezequias, 8 anos depois de destruir Israel, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá 

e tomou suas cidades fortificadas. Entre outras razões, invadiu Judá para prevenir uma possível 

aliança entre Ezequias e o rei do Egito, conforme sugere 2 Rs 18:21:  

“Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual, se alguém se 

encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará; assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que 

nele confiam.” 

Corrobora com isto o fato registrado em 2 Rs 18:14, onde Ezequias por alguma razão reconhece 

que errou, o que pode ser entendido como uma tentativa de se aliar de fato ao Egito:  



“Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: Pequei; retira-te de 

mim; tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 

trezentos talentos de prata e trinta talentos de ouro.” 

Ezequias concordou por decorrência disto em pagar tributos a Senaqueribe, retirando ouro e prata 

da Casa de Deus (2 Rs 18:14-16). 

Mesmo assim Senaqueribe manteve seus planos de tomar Jerusalém. 

Ezequias orou a este respeito e foi atendido (2 Rs 19:19-20). A ação direta de Deus fez destruir o 

exército assírio. Senaqueribe foi obrigado a retornar a Nínive onde foi morto pelos próprios filhos 

(2 Rs 19:35-37). 

Depois disto Ezequias adoeceu de morte (2 Rs 20:1) e Deus lhe acrescentou 15 anos de vida (2 Rs 

20:6). 

 

EZEQUIAS É RECONHECIDO COMO UM BOM REI, um rei que confiou em Deus e obedeceu 

seus mandamentos, um rei que realizou profundas reformas religiosas em Judá, eliminando a 

idolatria e resgatando a adoração e o louvor a Deus. Mas, no apogeu de sua carreira ficou doente 

de uma enfermidade grave e mortal. Deus, então, utiliza-se de um profeta chamado Isaías para 

recomendar ao rei Ezequias que coloque em ordem a sua casa porque a doença que ele havia 

acometido o levaria a morte. O que podemos aprender dessa história? Que lições podemos tirar da 

enfermidade e da cura de Ezequias? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EZEQUIAS, DO HEBRAICO ְזִח ִק ָּי  significa, em português "Javé Fortalece" ou "Jeová ,ּוק

Fortalece". 

O rei Ezequias foi o 13º Rei de Judá, e reinou por 29 anos (726-697 a.C). Era Filho de Acaz e 

de Abi, filha de Zacarias (II Reis 18:2) ou Abia (2 Cr 29:1). Ezequias Reinou Conjuntamente com 

seu Pai de 729 a 715 a.C e, com a idade de 25 anos, tornou-se rei absoluto. Seguindo o exemplo 

do seu brilhante antepassado, o Rei Davi, e governou por 29 anos.  

No início do seu reinado, reparou e purificou o templo. Reintegrou os sacerdotes e levitas ao seu 

ministério, e restaurou a celebração da Páscoa (II Crônicas 29:3 e 30:5). Além disso, combateu a 

idolatria em Judá proibindo o culto aos deuses pagãos, determinando também que fosse destruída 

a serpente de bronze construída na época de Moisés, pois o povo estava adorando-a. E, devido à 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Jud%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acaz
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Abias_(rainha)&action=edit&redlink=1
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Levitas
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sua obediência, a Bíblia relata que Deus trouxe paz ao seu reino enquanto cuidou do templo 

providenciou a adoração adequada. 

Segundo a Bíblia, após a expulsão dos assírios, Ezequias experimenta um novo milagre. Tendo 

adoecido gravemente acometido do que a Bíblia chama de úlcera (alguns acreditam tratar-se de 

um câncer), o profeta Isaías veio lhe dizer que iria morrer. Não se conformando, Ezequias pôs-se 

a orar e Isaías retorna com outra mensagem de Deus informando um acréscimo de mais 15 anos à 

vida do rei. E, como prova do cumprimento dessa palavra, Deus deu um sinal a Ezequias, fazendo 

atrasar dez graus à sombra do relógio solar construído por Acaz. 

Tendo se recuperado, cometeu um sério equívoco ao mostrar os seus tesouros aos mensageiros 

da Babilônia. Devido a isso, foi advertido pelo profeta Isaías, prevendo o futuro cativeiro dos 

judeus, o que ocorreu numa invasão de Nabucodonosor, no reinado de Zedequias. 

*** 

SITUAÇÃO POLÍTICA 

 

EZEQUIAS REINOU NUM PERÍODO em que a Assíria dominava o cenário político. O reino de 

Israel, ao norte de Judá, já havia sido reduzido a tributário assírio. Seu pai, Acaz, já havia despojado 

o templo e o palácio para poder pagar tributo ao rei assírio Sargão II. Após a morte deste e a 

sucessão do trono por Senaqueribe, Ezequias, direcionou esforços para manter-se independente da 

potência militar dominante e deixou de ser tributário. No entanto, quando Senaqueribe pela 

primeira vez ameaçou Jerusalém, o próprio Ezequias efetuou um custoso pagamento para que 

aquele poupasse a cidade. 

*** 

O REI EZEQUIAS É UM DOS REIS DE JUDÁ, ao lado de Josias, em cujo reinado Deus concedeu 

um reavivamento impressionante. Isso aconteceu numa época em que o juízo de Deus já havia 

sido comunicado ao povo através dos profetas Oséias e Isaías e que se cumpriu através dos 

babilônios, poucas décadas depois da morte de Ezequias. 
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No entanto, pouco antes do ocaso, Judá teve esse reavivamento espiritual, uma reforma radical e 

abrangente. É isso que nos relatam os livros de Reis (2Rs 18-20) e de Crônicas (2Cr 29-32), além 

do profeta Isaías (Is 36-39). 

Estima-se que Ezequias reinou nos anos 715-686 a.C. (alguns consideram o período de 726-697 

a.C.), em todo o caso, foi a época em que grande parte do Reino do Norte – Israel – devido à sua 

idolatria, havia sido levado cativo pelos assírios. Assim, era um período de opressão espiritual e 

de insegurança, com perspectivas de um futuro deprimente. 

É interessante observar que, nos livros de Reis e de Crônicas, a vida de Ezequias é relatada sob 

perspectivas diferentes: 

O livro de 2Reis ressalta as reformas políticas e morais implementadas por Ezequias, enquanto 

2Crônicas relata detalhadamente sobre a purificação do Templo e o restabelecimento dos cultos, 

incluindo a festa da Páscoa, aspectos estes que são totalmente omitidos em 2Reis. 

Ezequias cresceu em um ambiente ímpio. Seu pai Acaz foi um rei extremamente cruel e ímpio.  

É inimaginável que o seu filho tenha sido preparado com uma formação especial “bíblica” para 

suas futuras atribuições. Somente a menção expressa do nome da mãe Abi (abreviatura do 

nome Abijah [“Deus é meu pai]) e do pai desta, Zacarias (“o Senhor lembra”) parecem indicar que, 

por parte da mãe, pode ter havido uma influência positiva. 

Ainda assim, por razões que nós desconhecemos, o filho do ateu Acaz recebeu o nome “Ezequias” 

(“Deus é minha força”) quando nasceu e, de fato, Ezequias posteriormente viveu de modo que 

honrou o nome de Deus – ele confiava em Deus! 

“Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre 

todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele” (2Rs 18.5). 

Esse rei, cuja confiança em Deus não foi superada por nenhum outro rei entre o povo de Deus, de 

fato, deveria incentivar-nos ao estudo e à imitação! 

Outra peculiaridade na vida de Ezequias é que, quando clamou ao Senhor, sua vida foi acrescida 

de exatos 15 anos. Como confirmação para isso, Deus fez a sombra do relógio solar retroceder 10 

graus. 



Finalmente Ezequias é um dos poucos reis que, ao término de sua vida, não estava marcado por 

pecados ou idolatria, mas pelas “boas obras”. Ele não morreu “sem ser encontrado” (como 

aconteceu com Jorão, um de seus antecessores), pelo contrário, ele foi sepultado com honrarias e 

na presença de todo o povo (2Cr 32.32-33). 

Da mesma forma, um modelo pode marcar e influenciar o curso de uma vida. Ezequias tinha um 

modelo, um parâmetro para sua vida, no qual ele podia e queria se orientar e comparar. Era um 

modelo que o ajudou a fazer aquilo que era certo aos olhos de Deus: 

“Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai” (2Rs 18.3) 

Como o seu pai físico, o rei Acaz, era um homem ímpio e, assim, inadequado para marcar 

positivamente a vida espiritual de seu filho, Ezequias procurou por orientação entre seus 

antepassados e encontrou Davi, o rei de Israel, o “homem segundo o coração de Deus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, 

filho de Acaz, rei de Judá. 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.” (2 Rs 18:1-2) 

 

EZEQUIAS GOVERNOU POR 29 ANOS a partir do 3º ano de Oséias, conforme 2 Rs 18:1-2, 

portanto, entre os anos 3168 A.M. a 3196 A.M., ano em que Manasses começou a reinar. 

Ezequias foi um rei fiel a Deus e promoveu a partir de seu primeiro ano de governo, no mesmo 

ano da morte de Acaz, seu pai, profundas reformas religiosas, restaurando o templo, bem como a 

ordem dos serviços da Casa de Deus. 
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A DIVISÃO DE ISRAEL SE DEU NO REINADO DE ROBOÃO, [931 a.C.] filho se Salomão, 

sendo um castigo que Deus estava dando a Salomão, pela sua idolatria e prostituição. 1Rs 11.1-

13. E também porque o Rei Roboão era estúpido, dava ouvido aos jovens e desprezava o conselho 

dos anciões. 1Rs 1-13.Podia ter anulado o castigo que Deus jurara dar ao pai. 

 

*** 



O PAI DE EZEQUIAS: 

ACAZ, ERA REI EM JERUSALÉM [capital de Judá, reino do sul, duas tribos] e foi como todos 

os reis que o antecederam: medíocres, à exceção de Davi e seu filho Salomão. Salomão reinou até 

o ano 931a.C., e Ezequias começou a reinar no ano em 728 a.C., perfazendo um total de 203 anos 

de pecado, guerras internas e externas e muita morte desnecessária. 

O pai de Ezequias, Acaz, era tão ordinário, que fechou o templo do SENHOR 2Cr 28.24; queimou 

os seus filhos em sacrifício aos demônios 2Rs 16.3; induziu o povo a pecar oferecendo sacrifício 

a demônios e trocou o Deus vivo por pedra e pau [imagem de escultura] 2Cr 28.24. 

Embora Deus viesse levantando profetas constantemente para repreendê-lo e castigando o povo: a 

Síria leva uma multidão como escravos 2Cr 28.5; num só dia 120 mil soldados mortos 2Cr 28.6; 

assassinatos em série dos comandantes 2Cr 28.7; e o pior, seu "irmão" a tribo de Israel, o Reino 

do Norte, levou 200 mil cativos para Samaria 2Cr 28.8; guerras 2Cr 28.17 e 18. 

Foi neste quadro de derrotas e tragédias que cresceu Ezequias, pois começou a reinar aos 25 anos, 

e viu todas estas loucuras do seu pai. 

Se Ezequias cresceu neste clima de pecado e morticínio, ele certamente seria igual ao pai, grande 

pecador e um derrotado. Mas não é assim, ao contrário, ele foi o melhor exemplo de rei em Israel. 

Superou e muito a Davi e a Salomão que também foram muito bons. 

*** 

PORQUE SUPEROU A DAVI? Porque Davi, deitou e engravidou a Bate-Seba mulher do capitão 

Urias, e na hora do desespero matou o capitão Urias. 2 Sm 11.  

Porque superou Salomão? Porque Salomão herdou quase tudo pronto do pai, Davi, e Salomão foi 

o culpado pela divisão do reino, se prostitui com 300 concubinas e mais 700 mulheres, princesas. 

Adorou ídolos. 1Rs 11.1-13, Salomão pecou feio. Deus adiou o castigo de Salomão, e aplicou no 

seu filho, Roboão. 

 

EM CONTRAPARTIDA, O REI EZEQUIAS pegou um reino podre, arrasado, idólatra e sem 

futuro e não se acovardou diante do inimigo e virou o quadro para o melhor possível, infelizmente, 

fez besteira quando velho: mostrou o ouro para a comitiva babilônica. 2Rs 20.13.  



É uma vida para ser apreciada, retendo-se o que é certo e lembrando-se do que é errado, para não 

cairmos no mesmo erro. Parece que Deus faz questão de afirmar:  

"não há um só justo em toda terra". 

 

NO PRIMEIRO MÊS DO SEU REINADO, reabriu o Templo do SENHOR e ordenou os 

sacrifícios e cultos de adoração 2 Cr 29.3 ordenou a santificação dos levitas e sacerdotes e deu 

instruções santas. 2 Cr 29.5-9. Só aí, ele já havia acertado noventa e nove por cento. 

*** 

QUANDO EZEQUIAS ASCENDEU AO TRONO, o reino de Judá estava no desfavor de Deus, 

pois Acaz, pai de Ezequias, havia cometido muitos atos detestáveis perante Deus e havia permitido 

que a adoração de deuses falsos grassasse sem restrições em Judá. Por isso, Deus permitira que 

aquela terra sofresse às mãos dos seus inimigos, especialmente da segunda potência mundial, a 

Assíria.  

Acaz havia despojado o templo e o palácio, para dar um suborno ao rei da Assíria. Pior ainda, 

havia retalhado os utensílios do templo, fechado as portas dele e feito altares para si mesmo “em 

cada esquina de Jerusalém”, oferecendo sacrifícios a outros deuses. Acaz, por aliança, havia 

colocado seu reino sob a proteção do rei da Assíria durante o seu reinado. (2 Rs 16:7-9; 2 Cr 28:24, 

25) Mas Ezequias, logo cedo no seu reinado:  

“Passou a rebelar-se contra o rei da Assíria”. — 2 Rs 18:7. 

Por ocasião da ascensão de Ezequias ao trono de Judá, o reino setentrional de Israel, das dez tribos, 

estava em condições ainda piores. Por causa dos graves pecados de Israel, Deus permitira que 

sofresse duros apertos, tornando-se tributário da Assíria, e não demoraria muito até que a Assíria 

tragasse Israel e levasse seu povo ao exílio. — 2 Rs 17:5-23. 

 

 

 



 

 

 

 

QUANDO O REI EZEQUIAS TERMINOU de restaurar e purificar o templo, ele passou pregão 

em todas as tribos convidando-os para a Páscoa e para se converterem ao Senhor. 2Cr 30.5-10 

*** 

A RESPOSTA DAS TRIBOS VIZINHAS AO CHAMADO; 

 

A GRANDE MAIORIA DO POVO DAS OUTRAS TRIBOS DO NORTE, Israel, simplesmente, 

fizeram pouco caso do convite do Rei Ezequias e mofaram da cara dele. 2Cr 30.10, porém o reino 

do sul, Judá, que tem como capital a Jerusalém, se mobilizou completamente e fechou com o seu 

rei em torno do SENHOR. 2Cr 30.12 

Deus simplesmente abominou a atitude das outras tribos, que estavam solapadas pelos inimigos, e 

Ele levantou um homem, um rei, para ajudá-las e elas fizeram pouco caso do rei. A resposta de 

Deus foi castigo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EZEQUIAS TAMBÉM É CONHECIDO por seu interesse em compilar alguns dos Provérbios de 

Salomão, conforme reza a introdução da seção agora conhecida como capítulos 25 a 29 de 

Provérbios:  

“Estes são provérbios de Salomão transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá.” (Pr 25:1)  

Ele escreveu o cântico de agradecimento registrado em Isaías 38:10-20, depois que Deus o curou 

da sua doença mortífera. Nele menciona “minhas seleções para instrumentos de cordas”. ( V. 20)  

Alguns acham que Ezequias escreveu o Salmo 119. Se isso for correto, então parece que este salmo 

foi escrito quando Ezequias era príncipe, não sendo ainda rei. 

 

 



 

 

 

 

EZEQUIAS DEMONSTROU SEU ZELO pela adoração de Jeová assim que ascendeu ao trono, à 

idade de 25 anos. Seu primeiro ato foi reabrir e consertar o templo. Daí, convocando os sacerdotes 

e os levitas, disse-lhes:  

“Está agora achegado ao meu coração concluir um pacto com o Deus de Israel.”  

Era um pacto de fidelidade, como se o pacto da Lei, embora ainda vigente, mas negligenciado, 

fosse inaugurado de novo em Judá. Com grande vigor, passou a organizar os levitas nos seus 

serviços, e restabeleceu os arranjos para instrumentos musicais e para o canto de louvores.  

Era nisã, o mês de se celebrar a Páscoa, mas o templo, bem como os sacerdotes e os levitas estavam 

impuros. Até o dia 16 de nisã já se limpara o templo e se restauraram os seus utensílios. Teve de 

se fazer então uma expiação especial por todo o Israel.  

Primeiro, os príncipes trouxeram sacrifícios, ofertas pelo pecado para o reino, o santuário e o povo, 

seguidos por milhares de ofertas queimadas apresentadas pelo povo. — 2 Cr 29:1-36. 

Visto que a impureza do povo impedia sua celebração da Páscoa na época normal, Ezequias valeu-

se da lei que permitia os impuros celebrarem a Páscoa um mês mais tarde. Convocou não somente 



Judá, mas também Israel, por meio de cartas enviadas por correios ao país inteiro, desde Berseba 

até Dã.  

Os correios se confrontaram com motejos por parte de muitos; mas alguns, especialmente de Aser, 

Manassés e Zabulom, humilharam-se a ponto de comparecer, bem como alguns de Efraim e de 

Issacar. Além disso, estavam presentes muitos adoradores não-israelitas de Deus. Provavelmente, 

era difícil para alguns, do reino setentrional, que estavam a favor da adoração verdadeira, estar 

presentes.  

Eles, iguais aos mensageiros, enfrentariam oposição e zombaria, visto que o reino das dez tribos 

estava num estado decadente, mergulhado na adoração falsa e fustigado pela ameaça assíria. — 2 

Cr 30:1-20; Nm 9:10-13. 

Após a Páscoa, celebrou-se a Festividade dos Pães Não Fermentados por sete dias, com uma 

alegria acompanhante tão grande, que a congregação inteira decidiu prolongá-la por mais sete dias. 

Mesmo em tempos tão perigosos, prevaleceu a bênção de Deus, de modo que “veio a haver grande 

alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve nada 

igual a isso em Jerusalém”.  (2 Cr 30:21-27). 

Que se tratava duma genuína restauração e reavivamento da adoração verdadeira e não apenas uma 

reunião emocional passageira se vê no que se seguiu. Antes de retornarem para casa, os celebrantes 

saíram e destroçaram as colunas sagradas, demoliram os altos e os altares, e cortaram os postes 

sagrados em todo o Judá e Benjamim, e até mesmo em Efraim e Manassés. (2 Cr 31:1)  

Ezequias deu o exemplo por esmiuçar a serpente de cobre que Moisés tinha feito, porque o povo 

fizera dela um ídolo, fazendo fumaça sacrificial a ela. (2 Rs 18:4)  

Depois da grande festividade, Ezequias assegurou a continuação da adoração verdadeira por 

organizar as turmas sacerdotais e providenciar o sustento dos serviços no templo; exortou à 

obediência à Lei com respeito aos dízimos e as contribuições das primícias aos levitas e aos 

sacerdotes, o que o povo apoiou de todo o coração. — 2 Cr 31:2-12. 

 



 

 

 

 

EM FACE DO IMINENTE ATAQUE do cobiçoso Senaqueribe, Ezequias demonstrou sabedoria 

e estratégia militar. Tapou todas as fontes e mananciais de água fora da cidade de Jerusalém, a fim 

de que, no caso dum sítio, os assírios sofressem de escassez de água.  

Reforçou as fortificações da cidade e “fez armas de arremesso em abundância, bem como 

escudos”. Mas, não depositava confiança neste equipamento militar, porque, ao reunir os chefes 

militares e o povo, incentivou-os, dizendo:  

“Sede corajosos e fortes. Não tenhais medo nem fiqueis aterrorizados por causa do rei da Assíria 

e por causa de toda a massa de gente com ele; pois conosco há mais do que os que estão com ele. 

Com ele há um braço de carne, mas conosco está nosso Deus, para nos ajudar e para travar as 

nossas batalhas.” — 2 Cr 32:1-8. 

 

UMA DAS MAIS NOTÁVEIS FAÇANHAS de engenharia dos tempos antigos foi o aqueduto de 

Ezequias. Ia desde a fonte de Giom, ao L da parte setentrional da Cidade de Davi, num trajeto 

bastante irregular, por uns 533 m, até o reservatório de água de Siloé, no vale do Tiropeom, abaixo 

da Cidade de Davi, mas dentro duma nova muralha acrescentada à parte meridional da cidade. (2 

Rs 20:20; 2 Cr 32:30)  



Os arqueólogos encontraram uma inscrição em antigos caracteres hebraicos na parede do túnel 

estreito que tinha a altura média de 1,8 m. A inscrição reza, em parte:  

“E esta foi a maneira em que foi perfurado: — Enquanto  ainda (havia)  machado(s), cada homem 

em direção ao seu companheiro, e quando ainda faltavam três côvados para serem perfurados, 

[ouviu-se] a voz dum homem chamando seu companheiro, pois havia uma sobreposição na rocha 

à direita [e à esquerda]. E quando o túnel foi aberto, os cavouqueiros cortaram (a rocha), cada 

homem em direção ao seu companheiro, machado contra machado; e a água fluiu da fonte em 

direção ao reservatório por 1.200 côvados, e a altura da rocha acima da(s) cabeça(s) dos 

cavouqueiros era de 100 côvados.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VALEU A PENA TER VIVIDO MAIS 15 ANOS REALMENTE? Certamente Ezequias diria que 

sim. Deus mostrou que tudo pode a seu servo. Mas... o preço disso? 

Parece duro e injusto quando morre o bom, quando o ruim fica e o justo falece, mas o que 

aconteceria se tudo fosse feito conforme a dor de nossos corações?  

Creio que exista propósito em tudo nos mundos. Ezequias é um relato do quanto podemos errar 

contornando o destino que Deus nos reserva.  

Nessas horas nunca é fácil orar "seja feita Tua vontade", mas é sempre bom lembrar que esta 

Vontade é eternamente perfeita. 

 Ezequias recebeu de Deus duas grandes bênçãos (Livramento do Rei da Assíria e mais 15 anos 

de vida).  

Porém ele cometeu dois grandes erros que marcaram sua história. 

  Recebeu presentes dos mensageiros do Rei da Babilônia em seu Palácio, abrindo assim as 

portas para o inimigo, pois esse mensageiros eram espias, que mais tarde iria provocar a invasão 

Babilônica. 



  Não tomou providências quando o profeta Isaías o avisou que, depois de sua morte, o rei 

da Babilônia iria invadir aquela nação. Ou seja, o erro de Ezequias foi ser vagaroso e displicente 

para as coisas de Deus. Ao invés dele se colocar em oração e começar à preparar a nação e também 

seu substituto ao trono para que buscasse ao Senhor, ele não demonstra preocupação. 

E o resultado o se encontra no capítulo 21:  

Tinha Manassés doze anos quando começou a reinar (Manassés era o filho de Ezequias que 

nasceu após o Senhor acrescentar-lhe 15 anos de vida). 

Esse seu filho parece não ter sido educado nas leis de Deus, e lemos a seu respeito nos versículos 

de 2 à 9 que ele fez o que era mal ao olhos do Senhor e ainda levou toda a nação à pecar. 

Deixar de falar a verdade, corrigir, orientar, é fazer o mesmo que Ezequias. 

*** 

APÓS EZEQUIAS DEIXAR DE SERVIR A ASSÍRIA, começaram os problemas dele, porque 

quando você serve o inimigo ele não se preocupa com você, mas quando você toma uma atitude 

de se libertar, quando você começa a pensar que pode ser livre, aí ele começa a investir, 

Senaqueribe não ia deixar aquela afronta passar em branco. 

Senaqueribe mandou mensageiros para quebrar os corações dos moradores, Rabsaqué começou a 

contar vantagem em judaico (para que todos entendessem) sobre o que haviam feito as outras 

nações. 

Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua terra da minha mão, para que 

o SENHOR livrasse a Jerusalém da minha mão? 2 Reis 18:35. 

E disseram-lhe: Assim diz Ezequias:  

Este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia; porque os filhos chegaram ao parto, e 

não há força para dá-los à luz. 2 Reis 19:3 

Ezequias chegou ao ponto de pedir desculpas ao Rei da Assíria, ele havia feito tudo certo e a coisa 

estava feia para o lado dele, talvez ele estava começando a duvidar que Deus iria ajudá-lo, o 

coração dele devia estar cheio de dúvidas. 



Ezequias não havia visto o mar se abrir e nem a água do Jordão ter sido cortada, ele viveu em um 

tempo que as pessoas estavam servindo a outros deuses, não era fácil para ele continuar firme, ele 

não tinha mais motivos do que eu e você para continuar tendo fé. 

Quando Ezequias começou a ter força para resistir, fechando as brechas do muro, tampando as 

fontes e se preparando para a guerra. 

Como se não fosse o suficiente, o Rei Senaqueribe envia uma carta dizendo:  

(Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do 

rei da Assíria.) 

Sabe o que Ezequias fez diante disto? Orou 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. 

Inclina, SENHOR, o teu ouvido, e ouve; abre, SENHOR, os teus olhos, e olha; e ouve as palavras 

de Senaqueribe, que enviou a este, para afrontar o Deus vivo. 

Verdade é, ó SENHOR, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras. 

E lançaram os seus deuses no fogo; porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, 

madeira e pedra; por isso os destruíram. 

Agora, pois, ó SENHOR nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão; e assim saberão todos os 

reinos da terra que só tu és o SENHOR Deus. 2 Reis 19:15-19 

 

EZEQUIAS NÃO HAVIA FICADO PARADO, ele estava se preparando para guerra, ele fez o 

que estava ao seu alcance, porém a Assíria era mais forte do que ele, e a cada dia aumentava a 

angustia de saber que as pessoas que ele amava poderiam ser mortas de maneira brutal. 

Realmente não é fácil, não foi fácil para Ezequias. 

E agora para finalizar, sabe o que aconteceu com Ezequias? Ele ficou feito um coitado até a ultima 

hora esperando e foi derrotado? 



Então o SENHOR enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes, e os 

capitães no arraial do rei da Assíria; e envergonhado voltou à sua terra; e, entrando na casa de 

seu deus, alguns dos seus próprios filhos, o mataram ali à espada. 

Assim livrou o SENHOR a Ezequias, e aos moradores de Jerusalém, da mão de Senaqueribe, rei 

da Assíria, e da mão de todos; e de todos os lados os guiou. 

E muitos traziam a Jerusalém presentes ao SENHOR, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de 

Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Cronicas 32:21-

23 

 

EZEQUIAS NÃO TEVE NEM O TRABALHO de levantar a espada e nem um de seus homens 

tiveram que arriscar as suas vidas, mas o próprio Deus enviou um anjo, foram derrotados 185 mil 

homens. 

 

ENQUANTO O “GRANDE SENAQUERIBE” saiu com o rosto coberto de vergonha e acabou 

sendo morto pelos próprios filhos, Ezequias foi enaltecido a vista de todas as nações. 

 

 

 



 

 

 

 

Ezequias adoeceu gravemente, ficando às portas da morte. O profeta Isaías veio visitá-lo.  

“Põe todos os teus assuntos em ordem”, disse-lhe Isaías, “e prepara-te para morreres. O Senhor 

manda dizer-te que não recobrarás a saúde.” 

2 Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou assim ao Senhor: 3 “Ó Senhor, lembra-te como 

sempre me esforcei por te obedecer e te agradar em tudo o que fiz”. E rompeu em lágrimas. 

4 Antes que o profeta tivesse deixado o pátio do palácio, o Senhor tornou a falar-lhe: 5/6 “Volta 

para trás, a ter com Ezequias, o chefe do meu povo; diz-lhe que o Senhor Deus do seu antepassado 

David ouviu a sua oração e viu as lágrimas que verteu. Curá-lo-ei; daqui a três dias levantar-se-



á da cama e estará no templo! Acrescentarei quinze anos à sua vida e salvarei esta cidade do rei 

da Assíria. Tudo isto será feito para glória do meu próprio nome e por amor do meu servo David.” 

7 Isaías deu instruções ao rei para cozer uns quantos figos secos e fazer uma pasta, espalhando-a 

sobre a ferida de que sofria. E ficou curado! 

8 Entretanto Ezequias, o monarca, disse a Isaías: “Faz um milagre que me dê a prova em como 

foi o Senhor que me curou, e que estarei com condições para ir ao templo daqui a três dias.” 

9 Isaías respondeu: “Está bem, o Senhor vai dar-te uma prova. O que é que tu preferes, que a 

sombra do relógio de sol avance dez graus ou recue dez graus?” 

10 “A sombra avançar, isso é o seu movimento normal. Faz antes que ela recue.” 11 Então Isaías 

pediu ao Senhor que fizesse isso, e com efeito a sombra recuou dez graus no relógio de sol de 

Acaz! 

*** 

PROLONGAMENTO MILAGROSO DA VIDA DE EZEQUIAS. 

 

POR VOLTA DO TEMPO EM QUE SENAQUERIBE fez as suas ameaças contra Jerusalém, 

Ezequias padeceu dum furúnculo maligno. Foi instruído pelo profeta Isaías a ordenar seus assuntos 

em preparação para o seu falecimento.  

Na época, Ezequias ainda não tinha filho varão, e, portanto, parecia que a linhagem real de Davi 

estava em perigo de ser interrompida. Ezequias orou a Deus fervorosamente, com lágrimas, em 

vista do que Deus mandou Isaías de volta para informar Ezequias que se lhe acrescentariam 15 

anos de vida.  

Deu-se um sinal milagroso, fazendo-se com que a sombra causada pelo sol retrocedesse dez 

degraus na “escada de Acaz”.  

No terceiro ano depois disso, Ezequias tornou-se pai dum filho chamado Manassés, o qual mais 

tarde lhe sucedeu no trono. — 2 Rs 20:1-11, 21; 21:1; Is 38:1-8, 21. 

 



  

 

 

12/13 Por esse tempo Merodaque-Baldá (filho do rei Baldá da Babilónia) enviou embaixadores 

para felicitar e oferecer um presente a Ezequias, pelo facto de se ter curado da sua doença. 

Ezequias recebeu-os cordialmente, e mostrou-lhes todos os seus tesouros — o que tinham em 

prata, em ouro, em especiarias, em perfumes e em armamento — tudo. 

14 Então Isaías foi ter com ele e perguntou-lhe: “Que é que pretendiam esses indivíduos? Donde 

eram eles?” 

Ezequias respondeu: “De longe, da Babilónia.” 

15 “Que foi que eles viram do teu palácio?”, perguntou Isaías. 

“Viram tudo. Mostrei-lhes todos os meus tesouros.” 

16/18 “Ouve a palavra do Senhor: Há-de vir a altura em que tudo neste palácio será transportado 

para Babilónia. Todos os tesouros dos teus antepassados serão levados — nada ficará aqui. 

Alguns dos teus próprios filhos serão cativos e feitos eunucos, para servirem no palácio do rei de 

Babilónia.” 



19 “Pois sim”, respondeu Ezequias, “se for essa a vontade do Senhor, está bem.” No entanto o 

que lhe estava realmente no pensamento era o seguinte: “Pelo menos haverá paz e segurança no 

resto da minha vida!” 

20/21 Os outros acontecimentos da história de Ezequias e os seus feitos — incluindo o poço e a 

conduta que mandou construir para trazer água à cidade — estão consignadas nas Crónicas dos 

Reis de Judá. Quando faleceu, o trono foi ocupado pelo seu filho Manassés, que se tornou assim 

o novo rei. 

Houve um rei em Judá que era fiel ao Senhor e teve grandes experiências com Deus, vencendo 

batalhas praticamente perdidas, foi curado de uma enfermidade mortal e ainda recebeu um 

acréscimo de quinze anos no curso de sua vida. Foi o rei Ezequias de Judá, um grande servo de 

Deus. 

 

EZEQUIAS FEZ TUDO BONITINHO, mas escorregou na vaidade. Um dia o rei da Babilônia, 

usando como pretexto a enfermidade e recuperação do rei de Judá, enviou cartas e um presente a 

Ezequias e ele se envaideceu com aquela suposta honraria e sabe o que ele fez? Mostrou aos 

mensageiros do rei de Babilônia toda a sua casa, todo o ouro, a prata, as armas, especiarias e tudo 

quanto se achava nos seus tesouros e em todo o seu domínio e não escondeu nada dos forasteiros. 

Foi uma grande bobagem proporcionada por sua vaidade. 

Naquele tempo o profeta do Senhor em Judá era Isaías e assim que os homens de Babilônia foram 

embora, Isaías foi falar com o rei e disse:  

“Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram, e 

de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim, de babilônia.” (Isaías 

39:3).  

Isaías insistiu e quis saber o que foi que Ezequias mostrou para aqueles homens e ele respondeu: 

“Viram tudo quanto há em minha casa; coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de 

lhes mostrar.” (Isaías 39:4). 

Isaías, então, profetizou em Nome do Senhor e disse:  
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Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até ao 

dia de hoje, será levado para babilônia; não ficará coisa alguma, disse o SENHOR. E até de teus 

filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de 

babilônia.” (Isaías 39:6,7).  

Por causa de sua vaidade Ezequias acabou mostrando os tesouros de Judá e o profeta Isaías previu 

que aquela atitude temerária acabaria de forma desastrosa, o que efetivamente aconteceu anos 

depois, quando Nabucodonosor invadiu Judá no reinado de Zedequias e levou todos os tesouros, 

os utensílios sagrados e até os jovens cativos para a Babilônia. 

A vaidade leva a muitos outros pecados e não agrada nem um pouquinho ao Senhor, ao contrário, 

há uma bela promessa para quem não se deixa enganar pela vaidade, veja: 

“Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura 

enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação.” (Salmos 

24:4,5).  
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SENAQUERIB OU SENAQUERIBE, cujo nome significa O deus da Lua Multiplicou os Seus 

Irmãos, foi rei da Assíria de 705 a 681 a.C. 

Israel deixou de existir como nação no 7º ano de Ezequias, sendo oportuno lembrar que em seu 4º 

ano de governo o rei da Assíria já havia sitiado a Samaria (2 Rs 18:9). 

Subiu ao trono quando seu pai, Sargão II, foi morto, em 704 a.C. Em 701 a.C. invadiu o Reino de 

Judá, tendo tomado 46 cidades. O rei de Judá, Ezequias, enviou-lhe mensagem de submissão, 

acompanhada de valiosos presentes, mas o monarca assírio não se satisfez, exigindo a rendição 
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de Jerusalém, o que foi recusado. O resto de seu reinado ele o passou em campanhas militares 

contra rebeldes no seu império, sendo assassinado em 681 a.C. por dois de seus filhos. 

*** 

SENAQUERIBE NAS FONTES BÍBLICAS 

 

NOS LIVROS DE II REIS, II CRÔNICAS e do profeta Isaías, que compõem o Antigo 

Testamento bíblico são narradas histórias sobre a invasão da Assíria em Judá e Israel. Ezequias 

clamou a Deus para que protegesse o seu reino de seus adversários e recebeu a confirmação de 

livramento profetizada por Isaías.Assim, o exército dos assírios foi destruído (II Reis 19:35) e os 

hebreus foram salvos daquela invasão estrangeira que ameaçava destruir Jerusalém.  

"Sucedeu, naquela noite, que o anjo de Jeová passou a sair e a golpear cento e oitenta e cinco mil 

no acampamento dos assírios; Quando as pessoas se levantaram de manhã cedo, ora, eis que 

todos eles eram cadáveres." 

Então, Senaqueribe retornou a Nínive e, quando se encontrava no templo de seu deus Nisroque, 

seus filhos, Adrameleque e Sarezer, mataram-no com um golpe de espada, fugindo depois para a 

região do Ararate. 

Senaqueribe foi o pai de Assaradão, rei da Assíria entre 681 a.C. e 669 a.C.. 

*** 

SENAQUERIBE SEGUNDO HERÓDOTO 

 

HERÓDOTO, AO ESCREVER SOBRE A HISTÓRIA do Egito, relata que um faraó pacifista foi 

poupado de ser invadido pela Assíria porque uma peste atacou o exército assírio.[1] Este relato é 

interpretado como sendo a versão egípcia do ataque de Senaqueribe a Judá, já que a região era 

passagem entre a Assíria e o Egito.  

*** 
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SENAQUERIBE, FILHO DE SARGÃO II, teve a ambição de acrescentar aos seus troféus de 

guerra a conquista de Jerusalém, especialmente visto que Ezequias se havia retirado da aliança 

feita com a Assíria pelo seu pai, o Rei Acaz.  

No 14.° ano do reinado de Ezequias (732 ), Senaqueribe veio “contra todas as cidades fortificadas 

de Judá e passou a tomá-las”.  

Ezequias ofereceu pagamento a Senaqueribe, a fim de salvar a ameaçada cidade de Jerusalém, 

exigindo então Senaqueribe a enorme soma de 300 talentos de prata (c. US$1.982.000) e 30 

talentos de ouro (c. US$11.560.000). Para pagar esta soma, Ezequias se viu obrigado a dar toda a 

prata encontrada no templo e no tesouro real, além dos metais preciosos com que o próprio 

Ezequias fizera revestir as portas e as ombreiras do templo. Isto satisfez o rei da Assíria, mas 

apenas temporariamente. — 2 Rs 18:13-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENQUANTO A NARRATIVA BÍBLICA enfatiza a suspensão do cerco a Jerusalém como um 

triunfo, as fontes assírias e as descobertas arqueológicas retratam um outro cenário nada animador 

para os hebreus. O relato de Senaqueribe sobre sua campanha contra Judá é conciso e objetivo: 

"Quanto a Ezequias, o judaico, ele não se submeteu ao meu jugo. Eu montei cerco em 46 de suas 

cidades fortificadas e em incontáveis pequenas aldeias; a tudo conquistei usando rampas de 

acesso que nos colocaram perto das muralhas (...). Eu expulsei 200.150 pessoas, jovens e velhos, 

homens e mulheres, cavalos, mulas, jumentos, camelos, gado grande e pequeno além da conta, e 

a tudo considerei como pilhagem de guerra. Ele mesmo eu o fiz prisioneiro em Jerusalém, na sua 

residência real, como um pássaro numa gaiola. (...) Suas cidades que eu saqueei, eu as tomei de 

seu país e as dei todas a Motinti, rei de Asdode, a Padi, rei de Eglon, e a Sillibel, rei de Gaza. 

Dessa maneira, eu reduzi seu país, mas ainda aumentei meu tributo". 
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Mesmo que possa haver algum exagero no número apresentado pelo rei, as escavações 

arqueológicas demonstram que os assírios promoveram uma campanha sistemática de cerco e 

pilhagens, iniciada através das áreas agrícolas nos contrafortes do Shephelah, e depois em direção 

à região montanhosa, até alcançar a capital do reino, Jerusalém.  

Vestígios desenterrados pelos arqueólogos confirmam os sombrios relatos assírios como, por 

exemplo, na importante cidade judaica de Azekah, que foi tomada de assalto, pilhada e, em 

seguida, devastada.  

Pior para Ezequias foi a tomada de Laquis, situada na área agrícola mais fértil de Judá, de vital 

importância para a economia do reino. A cidade foi completamente destruída, após um cerco cujos 

detalhes estão ilustrados no grande relevo de parede encontrado no palácio de Senaqueribe, 

em Nínive.  

Escavações realizadas pelos britânicos, na década de 1930, e por pesquisadores israelenses, na 

década de 1970, revelaram a dramática batalha ali travada e os esforços desesperados dos 

defensores de Laquis para deter o feroz assalto assírio. Nas cavernas próximas à cidade, foram 

encontradas sepulturas coletivas com cerca de 1.500 corpos de homens, mulheres e crianças. 

Porém por incrível que pareça Jerusalém não foi invadida, relatos egípcios afirmam que os assírios 

perderam boa parte de seus soldados em uma tentativa de invadir a capital de Judá.  

A Estela de Senaqueribe nada relata os reais motivos pela não invasão da Capital, no entanto isso 

não é de se admirar, pois os reis da Antiguidade não costumavam relatar suas derrotas militares. 

Duas testemunhas contemporâneas, os profetas Isaías e Miqueias descrevem os horrores que se 

abateram sobre o povo de várias cidades, atribuindo-os à punição divina: 

"Nada digam em Gate, não chorem absolutamente; em Bet-Leafra, rolem no pó. Passem os 

habitantes de Safit em nudez e vergonha; os habitantes de Saanã de lá não sairão; o lamento 

de Bet-Esel será tirado dos que lá ficarão; os habitantes de Marot esperam pelo bem, porque o 

mal lhes foi enviado pelo Senhor" (Miqueias 1,10-11). 

O sofrimento humano e as perdas materiais dos hebreus foram resultantes da decisão do rei 

Ezequias de se rebelar contra a Assíria, de quem Judá se tornara tributária desde a destruição do 

Reino de Israel. Ainda que Jerusalém não tenha caído, amplas regiões do reino foram devastadas, 

a valiosa terra agrícola de Shephelah foi entregue por Senaqueribe às cidades 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Shephelah&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Azekah&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laquis
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADnive
https://pt.wikipedia.org/wiki/1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gate
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bet-Leafra&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Safit&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Saan%C3%A3&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bet-Esel&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Marot&action=edit&redlink=1


da Filisteia (Palestina), muitos hebreus foram aprisionados e deportados, e o tributo devido à 

Assíria tornou-se bem mais alto do que era pago antes da rebelião. 

Ezequias recebera de seu antecessor um reino próspero. O que ele legou ao seu filho e 

sucessor, Manassés, diminuíra consideravelmente de tamanho e de poder. Foi um desastre do qual 

o Reino de Judá jamais se recuperou plenamente. 

Outro historiador famoso, Berossus da Babilônia, que viveu por volta do ano 340 a.e.c, conta que 

uma doença atingiu o exército de Sancheriv (Senaqueribe) matando 185 mil soldados durante uma 

de suas campanhas. 

Mas o relato mais importante não veio desses historiadores, e sim do profeta Isaías. Ele dedica os 

capítulos 9 e 10, assim como 36 e 37, para nos contar essa história. Aqui começa nossa disputa 

contra os missionários. O capítulo 9 de Isaías começa com um relato entusiasmado do profeta, 

comemorando a grande vitória como introdução aos eventos que serão relatados no capítulo 10. 

“O povo que andava em trevas viu uma grande luz; e sobre os que habitavam na terra de profunda 

escuridão resplandeceu a luz… Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, 

que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian…Porque nasceu para nós uma criança, um 

filho nos foi dado; autoridade está sobre os seus ombros; foi chamado seu nome maravilhoso 

conselheiro, D’us forte, pai eterno, príncipe da paz.” (Isaías 9:1-5). 

Essa grande vitória foi atribuída ao rei Ezequias, pois veio como resultado de sua submissão a 

Deus e reconhecimento que somente através Dele seriam capazes de vencer. 

“E Ezequias orou ao Eterno: ‘Eterno, Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, 

só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra…Agora, Eterno nosso 

Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Eterno, és 

Deus’. Então Isaías, filho de Amoz, enviou uma mensagem a Ezequias: “Assim diz o Eterno, Deus 

de Israel: Ouvi a sua oração acerca de Sancheriv, o rei da Assíria.” (II Reis 19:15-20). 

Por causa disso, o profeta Isaías agradece a Deus o dia em que o Ezequias nasceu e por ter sido 

feito rei de Judá: Porque nasceu para nós uma criança …autoridade está sobre os seus ombros; 

foi chamado seu nome … Deus forte …” (Isaías 9:1-5).  
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Seu nome foi chamado Ezequias, em hebraico Hizkiahu (ְזִח ִק ָּי  formado das palavras Hazak (ּוק

(forte), I-a-hu (D’us), D’us Forte. 

Isaías entra então no capítulo 10 e continua falando sobre a vitória miraculosa do rei Ezequias 

contra a Assíria. Uma prova de que os textos estão associados, e portanto só podem estar falando 

de Ezequias, é o fato de que o profeta usa as mesmas palavras nos dois capítulos. 

“Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é a vara do seu 

opressor, como no dia de Midian.” (Isaías 9:3). 

“E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço; e o jugo será 

quebrado.” (Isaías 10:27). 

“Ai da Assíria, vara da Minha ira, é como bordão nas mãos onde está a Minha indignação.” 

(Isaías 10:5). 

“…não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão…” (Isaías 

10:24). 

“E o Eterno dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à 

rocha de Orebe.” (Isaías 10:26). 

Da mesma forma que a vitória dos Judeus sobre Midian foi atribuída a Gideão (veja Juízes 6-8), 

aqui também a vitória foi atribuída a Ezequias. A “vara do opressor”,a Assíria, foi quebrada e o 

povo Judeu foi salvo mais uma vez, na noite de Pesach. 

Outra conexão importante está entre o capítulo 9 de Isaías e o sinal dado pelo profeta ao rei 

Ezequias sobre a derrota dos Assírios no livro de Reis. Logo após o verso sobre o nascimento de 

Ezequias ele continua: 

“Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para 

o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre; o zelo do Eterno 

dos Exércitos fará isso.” (Isaías 9:7). 

“A você, Ezequias, darei este sinal: Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo 

o que daquilo brotar… De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte Sião. O 

zelo do Eterno dos Exércitos o executará’.” (II Reis 19:29-31). 



 

 

 

 

QUANDO SENAQUERIBE FAZIA GUERRA contra as tribos do norte e pequenas cidades do 

sul, ele se achou como sendo um deus, invencível e blasfemou, [2 Cr 32.17] dizendo que o Deus 

de Ezequias, não era maior do que os deuses dos outros povos que ele já tinha arrasado. Talvez 

pensando que, se havia vencido o reino do norte, Israel, capital Samaria, também venceria o 

reino do sul, pois ambos, tinham como bandeira, o SENHOR. 

Então Deus viu isto, e em seu coração, planejou o castigo para Senaqueribe: arrasar com o seu 

exército sem que houvesse luta contra o seu povo santo. 

 



*** 

 

FRACASSO DE SENAQUERIBE EM JERUSALÉM. 

 

 

CONFORME AS EXPECTATIVAS DE EZEQUIAS, Senaqueribe decidiu atacar Jerusalém. 

Enquanto Senaqueribe, com seu exército, sitiava a bem fortificada cidade de Laquis, ele enviou 

uma parte do seu exército, junto com uma representação de chefes militares, para exigir a 

capitulação de Jerusalém.  

O porta-voz do grupo era Rabsaqué (que não era seu nome, mas seu título militar), que falava 

fluentemente o hebraico. Em voz alta, ele zombava de Ezequias e escarnecia de Deus, gabando-se 

de que Deus não podia livrar Jerusalém do rei da Assíria, assim como tampouco os deuses das 

outras nações puderam salvar as terras dos seus adoradores. — 2 Rs 18:13-35; 2 Cr 32:9-15; Is 

36:2-20. 

Ezequias ficou muito aflito, mas continuou a confiar em Jeová e a apelar para Ele no templo, 

enviando também alguns dos cabeças do povo ao profeta Isaías. A resposta de Isaías, da parte de 

Deus, foi que Senaqueribe ouviria uma notícia e voltaria à sua própria terra, onde por fim seria 

morto. (2Rs 19:1-7; Is 37:1-7)  

No ínterim, Senaqueribe havia partido de Laquis para Libna, onde soube que Tiraca, rei da Etiópia, 

saíra para lutar contra ele. Não obstante, Senaqueribe enviou por mensageiros cartas a Ezequias, 

continuando com suas ameaças e escarnecendo de Deus, o Deus de Israel.  

Ao receber as cartas muito vituperadoras, Ezequias as estendeu perante Deus, o qual novamente 

lhe respondeu por meio de Isaías, escarnecendo por sua vez de Senaqueribe e assegurando que os 

assírios não entrariam em Jerusalém. O Senhor disse:  

“Eu certamente defenderei esta cidade para a salvar por minha própria causa e por causa de 

Davi, meu servo.” — 2Rs 19:8-34; Is 37:8-35. 

Durante a noite, Deus enviou seu anjo, o qual destruiu 185.000 da elite das tropas de Senaqueribe, 

“todo homem poderoso, valente, e todo líder e chefe no acampamento do rei da Assíria, de modo 

que ele retornou com face envergonhada à sua própria terra”. Assim se eliminou eficazmente a 

ameaça de Senaqueribe contra Jerusalém. Mais tarde, “sucedeu que, curvando-se ele na casa de 



Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus próprios filhos, golpearam-no com a espada”. 

— 2Cr 32:21; Is 37:36-38. 

Descobriram-se inscrições descrevendo a derrota infligida por Senaqueribe às forças etíopes. 

Rezam:  

“Quanto a Ezequias, o judeu, ele não se submeteu ao meu jugo, eu sitiei 46 de suas cidades fortes 

. . . e conquistei[-as] . . . A ele mesmo fiz prisioneiro em Jerusalém, sua residência real, como a 

um pássaro numa gaiola.” (Ancient Near Eastern Texts, p. 288)  

Ele não afirma ter capturado Jerusalém. Isto apoia o relato bíblico da revolta de Ezequias contra a 

Assíria e o fracasso de Senaqueribe quanto a tomar Jerusalém. Segundo o costume das inscrições 

de reis pagãos, de se enaltecerem, Senaqueribe, nesta inscrição, exagera o montante de prata pago 

por Ezequias como tendo sido 800 talentos, em contraste com os 300 da Bíblia.  

 

O EPISÓDIO REFERENTE À INVASÃO de Senaqueribe se encontra igualmente documentado 

no chamado Prisma de Senaqueribe, onde este rei fez registrar o acontecimento segundo a sua 

ótica parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arqueólogos israelenses divulgaram um selo do rei bíblico Ezequias. 

 

 

CHAMADA DE ‘BULA’ ESSE TIPO DE IMPRESSÃO numa peça de argila mede cerca de um 

centímetro de diâmetro. As inscrições podem ter sido feitas pelo próprio rei, afirma Eilat Mazar, da 

Universidade Hebraica de Jerusalém. 

“Essa é a primeira vez que a impressão de um selo de um rei israelita ou da Judéia é revelada em uma 

escavação arqueológica científica”, comemora Mazar, que dirigiu a escavação onde a peça foi encontrada. 

Outro aspecto que chama atenção é que ela foi achada na parte sul de um muro que cerca a Cidade Velha de 

Jerusalém. O local era uma área de descarte de dejetos nos tempos de Ezequias. Os especialistas acreditam 

que pode ter sido atirada de um edifício real adjacente. 

Além de escritos em hebraico antigo, possui o desenho de um sol com duas asas. Esse símbolo representava 

antigamente a proteção divina sobre seu povo, já que era proibido para os judeus fazerem imagens de Deus, 

a simbologia da época era bem diversa. 



Quando foi escavada, juntamente com 33 outras, não foi possível detectar-se do que realmente se tratava. 

Demorou cerca de cinco anos para que um membro da equipe a examinasse com mais cuidado. Utilizando 

uma lupa, discerniu pontos entre algumas letras, então seu significado ficou bastante claro. Esses pontos 

servem para a separar as palavras na escrita antiga. O texto diz: “Pertencente a Ezequias (filho de) Acaz, rei 

de Judá”. 

Arqueólogos encontram provas de que o rei Ezequias realmente ordenou destruição de altares 

pagãos 

 “Uma descoberta importante e incomum” em escavações arqueológicas provou mais uma 

narrativa das Escrituras e reforçou o conhecimento que se tem de Israel nos tempos bíblicos. O 

anúncio foi feito pela Autoridade de Antiguidades de Israel esta semana. 

Em II Reis 18 a Bíblia conta que o rei Ezequias mandou destruir imagens pagãs. O versículo 

quatro detalha que o monarca “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”. 

As escavações realizadas no Parque Nacional Laquis, localizado no centro de Israel, revelaram um 

“portão-santuário” datado no século 8 a. C. De acordo com informações da emissora Christian 

Broadcasting Networking (CBN), esse é o maior portão do período do Primeiro Templo já 

descoberto.” 

“O tamanho da porta é consistente com o conhecimento histórico e arqueológico que possuímos. 

Laquis era uma grande cidade, uma das mais importante depois de Jerusalém”, afirmou o diretor 

da escavação, Sa’ar Ganor. 

O portão tem 2,43 m de largura e 4,87 m de altura, e possui seis câmaras divididas em cada lado. 

Segundo a Bíblia, a destruição dos itens pagãos foi feita na porta da cidade, local em que idosos, 

juízes, governadores, reis e funcionários costumavam ficar sentados em bancos: “Estes bancos 

foram encontrados em nossa escavação”, disse Ganor. 

O projeto de escavação foi tocado durante os meses de janeiro a março desse ano, pela Autoridade 

de Antiguidades de Israel, a mando do Ministério da Herança de Jerusalém e da Autoridade de 

Natureza e Parques. 

http://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2016/september/israeli-archaeologists-king-hezekiah-really-did-destroy-idols


Durante as escavações, foi encontrada “uma escada que fazia parte de uma grande sala, onde havia 

um banco sobre o qual as ofertas eram colocadas”. Esse espaço possuía uma abertura que levava 

a uma versão paralela do “santo dos santos”. 

Nesse local, foram encontrados “intencionalmente quebrados” dois altares de quatro chifres e 

dezenas de objetos de cerâmica, incluindo lâmpadas e tigelas. “Essa é uma evidência da reforma 

religiosa atribuída ao rei Ezequias, onde o culto religioso foi centralizado em Jerusalém e os altares 

pagãos levantados fora da capital foram destruídos”, recapitulou Ganor. 

No lugar onde existia a versão paralela do “santo dos santos”, o rei ordenou a instalação de um 

banheiro, como forma de abolir a profanação que era feita naquele local. O que evidenciou essa 

iniciativa foi a pedra em forma de cadeira com um buraco no meio, uma versão rudimentar do que 

se conhece hoje como vaso sanitário. De acordo com os pesquisadores, esse banheiro teria função 

simbólica já que, aparentemente, nunca foi usado. 

Os pesquisadores frisaram que a ideia de que o rei teria mandado construir um banheiro no local 

de cultos pagãos não é mencionada na Bíblia. Veja fotos das descobertas: 

    

    

 

 



 

 

 

 

 

O PROFETA ISAÍAS (HEBRAICO: ְעָיהּו Moderno Yeshayahu Tiberiano Yəšạʻyā́hû;em siríac ,ְישַׁ

o: ܵܐܝܥܲ ܹܫܐˀēšaˁyā; Grego: Ἠσαΐας, Ēsaïās; Latim:Isaias; Árabe:يا شع         ;As̲h̲aʿyāʾ ou S̲h̲aʿyā إ

"Deus é a salvação"), teria vivido entre 765 AC e 681 a.C., durante os reinados 

de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, sendo contemporâneo à destruição de Samaria pela Assíria e à 

resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Senaqueribe que sitiou a cidade de esparta com um 

exército de 185 mil assírios em 701 a.C. 
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Isaías, cujo nome significa "Iahveh ajuda" ou "Iahveh é auxílio" exerceu o seu ministério no reino 

de Judá, tendo se casado com uma esposa conhecida como a profetisa que foi mãe de dois filhos: 

Sear-Jasube e Maer-Salal-Hás-Baz. 

O capítulo 6 do livro informa sobre o chamado de Isaías para tornar-se profeta através de uma 

visão do trono de Jeová no templo, acompanhado por serafins, em que um desses seres angelicais 

teria voado até ele trazendo brasas vivas do altar para purificar seus lábios a fim de purificá-lo de 

seu pecado. Então, depois disto, Isaías ouve uma voz de Deus determinando que levasse ao povo 

sua mensagem. 

Focando em Jerusalém, a profecia de Isaías, em sua primeira metade, transmite mensagens de 

punição e juízo para os pecados de Israel, Judá e das nações vizinhas, tratando de alguns eventos 

ocorridos durante o reinado de Ezequias, o que se verifica até o final do capítulo 39. 

A outra metade do livro (do capítulo 40 ao final) contém palavras de perdão, conforto e esperança. 

Pode-se afirmar que Isaías é o profeta quem mais fala sobre a vinda do Messias, descrevendo-o ao 

mesmo tempo como um "servo sofredor" que morreria pelos pecados da humanidade e como um 

príncipe soberano que governará com justiça. Por isso, um dos capítulos mais marcantes do livro 

seria o de número 53 que menciona o martírio que aguardava o Messias: 

"Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que 

nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados". (Is 53:5) 

Segundo um livro apócrifo do século I DC, Vidas dos Profetas, escrito por um anônimo judeu da 

Palestina, o rei Manassés teria mandado serrar Isaías ao meio.  

*** 

CONTRA A FALSA RELIGIÃO 

 

NA ÉPOCA DE ISAÍAS, AS PESSOAS FREQUENTAVAM o Templo, mas para o profeta isso 

não basta, pois encher o Templo com iniquidade e solenidade é um erro enorme (1:10-20), isso 

porque as pessoas que levam oferendas para Deus são as mesmas que não se importam em fazer o 

direito (mishpât) funcionar, que não fazem justiça ao desprotegido órfão e à abandonada viúva. 

Isaías, em um dos textos proféticos mais violentos contra um culto que funciona só para mascarar 

as injustiças que se cometem no dia a dia, pede aos príncipes de Sodoma e ao povo de - na verdade, 

de Jerusalém – para ouvirem a palavra de Deus:  
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10 Escutem a palavra de Jeová, chefes de Sodoma[5]; preste atenção ao ensinamento do nosso 

Deus, ó povo de Gomorra: 

11 Que me interessa a quantidade dos seus sacrifícios? - diz Jeová. Estou farto dos holocaustos 

de carneiros e da gordura de novilhos. Não gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. 

12 Quando vocês vêm à minha presença e pisam meus átrios, quem exige algo da mão de vocês? 

13 Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim; luas novas, sábados, 

assembleias… não suporto injustiça junto com solenidade. (1:10-13). 

16 Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer 

o mal, 

17 aprendam a fazer o bem: busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, 

defendam a causa da viúva. (1:16-17) 

*** 

CRÍTICA À INJUSTIÇA SOCIAL 

 

O PROFETA DENUNCIA O COMPORTAMENTO dos ricos e latifundiários, dos que vivem em 

grandes festas custeadas pelo trabalho dos pobres, dos que exploram o povo negando-lhe a justiça 

e dos que se fazem grandes e importantes vivendo em grandes banquetes (5:8-24). 

“Ai daqueles que juntam casa com casa e emendam campo a campo, até que não sobre mais 

espaço e sejam os únicos a habitarem no meio do país.” (5:8) 

Nesse aspecto destaca-se sua semelhança com o profeta Amós, até porque eles são quase 

contemporâneos: Amós é de 760 AC e Isaías inicia sua atividade em 740 AC. A problemática 

social era a mesma para ambos, embora Amós fosse um camponês e Isaías um homem culto ligado 

a corte, ambos atacam os grupos dominantes da sociedade: autoridades, magistrados, 

latifundiários, políticos. 

Isaías é duro e irônico com as damas da classe alta de Jerusalém (3:16-24), assim como Amós o 

fora com as madames de Samaria em Am 4:1-3, além disso Isaías defende, com paixão, órfãos, 

viúvas, oprimidos, o povo explorado e desgovernado pelos governantes, denuncia igualmente a 

máscara da religião que encobre a injustiça (1:10-20), do mesmo modo que Amós em (2:6-16), 

(4:4-5) e 5:21-27.  

*** 
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ÉPOCA DE ACAZ 

 

NESSA ÉPOCA OCORREU UMA GRANDE CRISE política e militar em Judá, provocada pela 

crescente ameaça do Império Assírio e pelos muitos erros do governo de Judá. Era o tempo da 

política expansionista do rei Teglat-Falasar III, iniciada em 745 AC, que implicava numa grave 

ameaça para os pequenos reinos da região.  

Israel Setentrional, Damasco e outros da região tornaram-se tributários da Assíria. Golpes de 

Estado em Israel, alianças contra ou a favor da Assíria faziam parte da política internacional da 

época.  

Facéia, um rei golpista, de Israel, fez uma aliança com o Damasco e ambos decidiram invadir Judá, 

derrubar Acaz e colocar um estrangeiro em seu lugar, para usar o reino do sul numa coalizão 

militar contra a Assíria, trata-se da Guerra Siro-efraimita, iniciada em 734 AC.  

Acaz pede o auxílio da Assíria e Teglat-Falasar III tomou Damasco e 3/4 de Israel, restando apenas 

a Samaria que, posteriormente (em 722 AC), foi tomada pelas tropas assírias de Salmanasar V e 

de Sargão II.  

Como preço pelo auxílio da Assíria, Judá perdeu sua independência, Acaz viu-se obrigado a 

reconhecer os deuses assírios como seus libertadores e a prestar-lhes culto, apresentar-se a Teglat-

Falasar III para prestar-lhe obediência e pagar pesados tributos, o que resultou num aumento os 

impostos pagos pelo povo, aumentando as injustiças que antes já eram denunciadas por Isaías. 

Nesse contexto, a religião oficial procurava encobrir os problemas com grandes festas.  

*** 

ESPERANÇA EM EZEQUIAS 

 

ALGUNS TEÓLOGOS DENOMINAM A PARTE do Livro de Isaías compreendida entre o início 

do cap. 7 até o sexto vers. do cap. 12 (7:1-12:6) como Livro do Emanuel (7:14), estima-se que essa 

parte da obra foi escrita e, portanto, deve ser interpretada no contexto da Guerra Siro-efraimita e 

da consequente dependência da Assíria. São seis capítulos organizados pelo redator do livro de 

Isaías em torno de três temas:  

 os sinais, como o do menino que vai nascer (7:14-15); 

 o binômio invasão/libertação, que aparece em vários textos; 
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 o significado de nomes próprios. 

O início do cap. 7 (7:1-17) revela a esperança de Isaías em Ezequias. É um texto que deve ser lido 

considerando-se a existência de dois blocos distintos:  

O primeiro bloco (7:1-9), relata o encontro de Isaías com Acaz, às vésperas da Guerra Siro-

efraimita, em 734 ou 733 AC. Quando os reis de Damasco e de Samaria planejam 

invadir Judá para depor Acaz e no seu lugar colocar um rei não-davídico - o filho de Tabeel - que 

envolveria o país na coalizão contra o Império Assírio, Isaías vai ao encontro de Acaz, que está 

cuidando das defesas de Jerusalém. 

O segundo bloco (7:10-17) relata novo encontro de Isaías com Acaz, desta vez, talvez, no palácio, 

no qual o profeta oferece ao rei um sinal de que tudo se arranjará diante da ameaça siro-efraimita. 

Com a recusa do rei em pedir um sinal a Iahweh, Isaías muda de tom e relata a Acaz que Iahweh, 

por própria iniciativa, dar-lhe-á um sinal, que consiste no seguinte: a jovem mulher dará à luz um 

filho, seu nome será Emanuel (Deus-conosco) e ele comerá coalhada e mel até que chegue ao uso 

da razão. 

É razoável concluir que a jovem mulher seja jovem rainha, mãe de Ezequias, considerando-se que 

Isaías falou a Acaz nos primeiros meses de 733 AC, e Ezequias teria nascido no inverno de 733-

32 AC. 

Isaías volta a falar de Ezequias no início do cap. 9 (8:23b-9:6), pois este início de capítulo deve 

compreendido em conjunto com o final do cap. 8, no qual menciona as três regiões 

de Israel conquistadas entre 734 e 732 AC por Teglat-Falasar III, que são: Zabulon (caminho do 

mar), Neftali (o além-Jordão) e a Galileia (o território das nações).  

Isaías fala destas regiões para despertar a esperança: Iahweh, que humilhou estas terras, as cobrirá 

de glória. E o povo, que vivia nas trevas e na tristeza, viverá na luz e na alegria. Uma alegria 

enorme, que é causada pelo fim da opressão (o jugo, a canga e o bastão do opressor foram 

quebrados), pelo fim da guerra (a bota e o uniforme militar foram queimados) e, principalmente, 

pelo nascimento de um menino em Judá. 

Este menino é um personagem da casa real, de acordo com os quatro títulos que lhe são atribuídos 

em 9:5, títulos que parecem ser características sobre-humanas e messiânicas, mas que podem caber 

bem aos reis, segundo a mentalidade da época: a sabedoria do rei na administração (Conselheiro), 

sua capacidade militar (Deus-forte), zelo pela prosperidade do povo (Pai), preocupação com a 

felicidade do povo (Príncipe-da-paz), além disso, 9:6 esclarece que este menino é da "casa 
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de David" e caracteriza suas ações: governará com direito e justiça, e, por isso, deve tratar-se 

de Ezequias.  

Isaías volta a referir-se a Ezequias no início do cap. 11 (11:1-9), pois o ponto de referência do 

profeta continua sendo um rei da época, descendente de David, que salvaria o país da catástrofe. 

O texto fala de um personagem régio (11:1), de suas qualidades (11:2), de sua atuação (11:3b-5), 

da instauração de uma nova realidade (11:6-8) para concluir que então haverá 

em Israel conhecimento de Iahweh. 

Este personagem esperado, fiel a Deus vai instaurar um reino de justiça e paz, onde o pobre e o 

oprimido serão protegidos contra a prepotência dos poderosos. Justiça e paz que são simbolizadas, 

no poema, pela convivência harmoniosa de animais selvagens e domésticos. A identificação deste 

personagem da família davídica é problemática.  

Alguns acreditam que o poema trata da utopia profética de Isaías por ocasião da coroação 

de Ezequias como rei em 716 ou 715 AC. Outros defendem que se Ezequias fora o objeto da 

esperança de Isaías de tirar o país da crise, como aparece em 7:1-17 e 8:23b-9:6, agora, 

decepcionado com sua política pró-egípcia que acaba provocando a invasão do 

assírio Senaqueribe, pensa em alguém que no futuro possa resgatar Israel. 

Ezequias tomou posse como rei em em 716 ou 715 AC, após a morte de seu pai Acaz, e aproveitou 

a pouca vigilância assíria para fazer uma reforma em Judá. Foi uma reforma religiosa, social e 

econômica, na qual defendeu os artesãos dos exploradores, com a criação de associações 

profissionais, retirou do Templo de Jerusalém os símbolos idolátricos e construiu um novo bairro 

em Jerusalém, para abrigar os refugiados de Israel. Entretanto, em 701 AC Senaqueribe destruiu 

46 cidades fortificadas de Judá e sitiou Jerusalém.  

*** 

MIQUEIAS OU MICHAÍAS (EM HEBRAICO: ִח כי כיז  Mikhayhu; em latim: Michaeas) é um ,ּוק

personagem bíblico, profeta do século VIII a.C., morador de Morasti-Gat, na Shefelá em Judá, 

talvez tenha sido um líder (ancião, heb. zaqen) da comunidade. Atuou em Judá no período 

de Jotão, Acaz e Ezequias. 

O Profeta Miqueias denunciava os governantes, chefes e ricos das cidades de Jerusalém e Samaria, 

prestava também assistência a usuários pobres e sem conhecimento. Estes estavam roubando o 

povo através da língua enganosa, com armadilhas, exigiam presentes e subornos. Miqueias 
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também denunciou a cobiça, os ganhos imorais, a maldade planejada, a balança desonesta e o 

crime organizado. 

Miqueias nasceu em Morasti (Moréshet), uma vila no interior do reino de Judá, a oeste de Hebron. 

Por sua origem camponesa se assemelha à Amós, com quem compartilha uma aversão às grandes 

cidades e uma linguagem concreta e franca, nas comparações breves e nos jogos de palavras. Ele 

exerceu sua atividade entre os reinados de Jotão (Iotâm), Acaz, Ezequias e Manassés, isto é entre 

750 e 680 AC, antes e depois da tomada de Samaria pelos assírios em 721 a.C., tendo sido 

contemporâneo de Oséias e de Isaías. 

O LIVRO 

 

"Atrela o cavalo ao carro, morador de Laquis": Miqueias 1:13 

 

O LIVRO DE MIQUEIAS, ESCRITO EM HEBRAICO, é de difícil leitura, pois o texto encontra-

se corrompido, para tanto os tradutores da Bíblia utilizam-se de guias como as versões em língua 

grega, síria e copta. 

No livro atual de Miqueias existem também promessas e esperanças. Entre elas se destaca o 

anúncio do surgimento do Messias na pequena cidade de Belém (5:1-3).  

O Novo Testamento retomará essa profecia e atribuirá ao nascimento de Jesus (cf. Mt 2:6). 
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DESTE REI CHAMADO EZEQUIAS, VAMOS TIRAR 6 alertas, para você deixar de se bobo: 

 

1- II Reis 16:3 – Deixe o passado no passado 

Você tem que ter a segurança de que seu passado não te condena, e se perguntar, o quê lá no meu 

passado etá me prendendo hoje? 

Um dos maiores erros em que as pessoas pensam é no que os outros vão ou dizer. ( II Cor. 5:17) 

 



2- II Reis 16:4 – Remova idolatria da sua vida 

Qual é serpente que você precisa matar? 

Qual é o seu ídolo, sua idolatria? Você sabe qual é? 

Converse com Deus, você sabe qual é o motivo que te afasta de Deus. Os piores lideres que você 

tem, é aqueles que você não vê, são esses poste-ídolos que você precisa pedir de Deus para tirar. 

O que você precisa limpar na sua vida? Não deixe hábitos antigos (altares) que te infernizavam no 

passado, te infernizar no futuro. 

 

3 – II Reis 16: 5 a 7 – Apegue-se ao Senhor 

Ele se apegou a Deus, e não mais deixou de segui-lo. 

Como faço isso? 

Buscando a palavra de Deus. Confie no Senhor; Ele deve ser o centro, o caminho, verdade e vida. 

 

4 – II Reis 16:13 – Não barganhe com o diabo! 

Esteja alerta, qual é a área que você precisa ter cuidado para não abrir brecha para o diabo. 

Não aceite que o inimigo lhe ofereça coisas. Satanás é muito inteligente, ele entra nos mínimos 

detalhes. 

 

5- II Reis 19:2 – Tenha amigos experientes. 

Você precisa procurar amigos e pessoas mais experientes. 

 

6 – II Reis 19:14 – Estenda sua mão para o Senhor. 



Entregue sua vida a Deus, estenda a sua mão para Ele cuidar, para Ele tomar conta, e te levantar 

de onde você estiver. (Filipenses 4:6) 

 

*** 

 

O  QUE PODEMOS APRENDER COM A VIDA DE EZEQUIAS? 

 

SERÁ QUE TEMOS APRENDIDO COM OS ERROS DOS OUTROS? Também não temos 

vários exemplos do que acontecem com as pessoas que se desviam do caminho do Senhor. 

Muitas vezes outras pessoas nos dão conselho sobre situações que passaram e se deram mal, o que 

fazemos com estes conselhos? Nós aprendemos com eles, ou achamos que isto só acontece com 

os outros. 

Ezequias podia pensar simplesmente que seu pai foi infeliz, mas se ele fizesse as mesmas coisas, 

com ele seria diferente, porque ele era mais esperto. 

Já viram gente com o pé no mundo, achando que é esperto o suficiente para não cair inteiro dentro 

dele, gente que não aprende com os erros dos outros. 

 

No SENHOR Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse 

semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. 

Porque se chegou ao SENHOR, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o SENHOR 

tinha dado a Moisés. 

Assim foi o SENHOR com ele; para onde quer que saía se conduzia com prudência; e se rebelou 

contra o rei da Assíria, e não o serviu (2 Re 18:5-7). 

 



DEPOIS DE CORRIGIR OS ERROS DE SEU PAI ele confiou em Deus de maneira que depois 

dele não houve semelhante entre os reis de Judá e se rebelou contra o rei da Assíria Senaqueribe 

não querendo pagar os impostos (Judá pagava impostos para Assíria desde o tempo do Rei Acaz 

que havia pago alto valor para que recebesse proteção, mas teve de continuar pagando para que 

não fosse invadida pela própria Assíria) 
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