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RESUMO 

O presente texto serve de apoio aos Educadores da Escola Bíblica Dominical, especialmente aos que 
ministram a Revista de Adultos do 3º Trimestre de 2021 (CPAD), intitulada: “O Plano de Deus para Israel 
em Meio à Infidelidade da Nação: as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel”, 
cujo conteúdo foi desenvolvido pelo pastor-teólogo Claiton Ivan Pommerening. As citações bíblicas 
foram retiradas da Nova Almeia Atualizada – NAA (SBB, 3ª Ed.), salvo as indicações em contrário e 
devidamente referenciadas.  
 
Este breve subsídio de apoio à Lição 11, “O Reinado de Ezequias”, apresenta um estudo bíblico sobre a 
vida e o reinado de Ezequias, conforme a narrativa de 2 Reis 18.1 – 20.20 e 2 Crônicas 29.1 – 32.33. Por 
meio desse conteúdo, busca-se: apresentar um quadro biográfico da vida de fidelidade de Ezequias; 
apresentar fatores que marcaram o reinado de Ezequias; e, propor uma linha de aplicação sobre o 
desenvolvimento da fidelidade a Deus, segundo a fé em Cristo. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
A vida de Ezequias foi notável por sua piedade e fidelidade a Deus e seu reinado refletiu seu caráter 
aprovado diante de Deus. Assim, no curso final do reino de Judá rumo ao exílio babilônico, o reinado de 
Ezequias foi uma feliz exceção que trouxe bênçãos para o povo de Deus.   
 
O presente texto de apoio é formado por um único tópico, sendo que: o primeiro subtópico apresenta um 
quadro biográfico de Ezequias, enfatizando as características da sua fidelidade diante de Deus; o segundo 
subtópico discorre sobre o reinado, enfatizando as realizações de Ezequias no âmbito religioso e espiritual 
e no âmbito político e militar. E, na conclusão, é feita uma aplicação sobre as qualidades que devem 
marcar a vida de fidelidade a Deus. 
 
Bons estudos! 
 
1. DADOS BIOGRÁFICOS DE EZEQUIAS. 
 
Ezequias alcançou um espaço notável na linhagem davídica como rei no trono de Judá. Os autores dos 
livros dos Reis e das Crônicas apresentaram as principais qualidades, decisões, eventos e circunstâncias 
que marcaram a vida do rei Ezequias (2 Rs 18.1 – 20.20; 2 Cr 29.1 – 32.33). 
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Ezequias foi o décimo segundo rei no reino separado de Judá (Sul). A narrativa bíblica destaca os aspectos 
da sua vida pessoal como da vida nacional, sendo lembrado com o selo de aprovação diante de Deus: 
“Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor” (2 Rs 18.3/NVT) e “fez o que era bom, certo e verdadeiro 
aos olhos do Senhor, seu Deus” (2 Cr 31.20/NVT). 
 
Na sequência, é apresentado um retrospecto sobre a integridade que marcou sua vida pessoal e nacional, 
uma vez que ele associou sua vida de servo de Deus com a posição de rei sobre o povo de Deus. 
 
1.1 - A VIDA DE EZEQUIAS. 
 
O nome “Ezequias” significa “Yahweh é a força”3. De fato, a vida e o reinado de Ezequias foi um 
testemunho claro da autêntica fé no Senhor. Os historiadores bíblicos escolheram eventos da vida e 
reinado de Ezequias que mostraram a autenticidade e os resultados da fé no Senhor, Deus de Israel. 
 
O rei Ezequias conduziu sua vida no temor do Senhor, seguindo o caminho da integridade e piedade. Sua 
vida foi um “testemunho da fidelidade”4 a Deus e à sua Lei. E, Deus respondeu suficientemente à fé de 
Ezequias: “Assim, o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem-sucedido em tudo que fazia” (2 Rs 
18.7/NVT). 
 
Três fatos acerca da vida piedosa de Ezequias são destacados nas narrativas de 2 Reis 18.1 – 20.20 e 2 
Crônicas 29.1 – 32.33: a fé sincera, a oração perseverante e o conhecimento da Lei do Senhor.  
 

1.1.1 - Ezequias foi reconhecido como um homem de fé sincera em Deus. 
O texto de 2 Reis 18.5-6 testemunhou a fidelidade de Ezequias nos seguintes termos: “Ezequias 
confiou no SENHOR, Deus de Israel”, “porque se apegou ao SENHOR” e “guardou os mandamentos 
que o SENHOR ordenou a Moisés”. 
 
Ezequias foi um homem notável pelo vigor da sua fé no Senhor. “Ele confiava no Senhor como sua 
única esperança em qualquer situação”5. Após a divisão do reino unificado de Israel em reino do 
Norte e reino do Sul, o rei Ezequias demostrou uma fé singular no Senhor, tanto durante a crise 
nacional diante da ameaça do império Assírio como na crise pessoal de uma doença mortal. Diante 
da doença mortal, ele não reagiu com revolta e murmuração, mas com fé na misericórdia do Senhor. 
Diante da ameaça assíria, ele não reagiu com desespero, mas confiou no poder soberano do Senhor.  
 
Desse modo, Ezequias demonstrou a estrutura da verdadeira fé em Deus: confiança no Senhor e o 
conhecimento/obediência da sua Lei do Senhor. Ele não foi adepto de uma fé teórica (cf. Tg 2.14-
26), nem de uma fé baseada somente na experiência religiosa que despreza as Escrituras (cf. Mt 
7.24-27; Cl 2.18-19; Tg 1.21-25). Sua fé estava firmada na Lei do Senhor. 
 
1.1.2 - Ezequias foi reconhecido como um homem de oração perseverante diante de Deus. 
Ezequias foi um homem de oração, súplicas e ações de graças. A narrativa de 2 Reis registrou que 
Ezequias: “rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na Casa do Senhor” (19.1), 
“orou diante do Senhor” (19.15) e “virou o rosto para a parede e orou ao Senhor” (20.2). E, no texto 
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de 2 Crônicas, foi registrado: “Ezequias orou por eles” (30.18), “Então o rei Ezequias e o profeta 
Isaías, filho de Amoz, oraram por causa disso e clamaram ao céu” (32.20) e “Ezequias adoeceu de 
uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor” (32.24). 
 
A fé de Ezequias no Senhor estava associada à prática da oração e ao conhecimento/obediência da 
Palavra de Deus (cf. At 6.4; 1 Tm 4.5). Ele expressava sua fé em Deus, por meio da oração confiante 
e da prática dos mandamentos bíblicos. A oração e a Palavra de Deus concorrem para o crescimento, 
fortalecimento e santificação da fé em Deus. De acordo com Robert Brandt e Zenas Bicket, “a fé 
aumenta quando alguém reconhece e proclama o Deus a quem a oração é dirigida”6 e quando 
cresce no saber das Escrituras (Jo 17.17; 2 Pe 3.17-18). 
 
1.1.3 - Ezequias foi reconhecido como um homem dedicado à Lei do Senhor. 
Ezequias confiou e dedicou-se em aprender e obedecer a Lei do Senhor; e, além disso, promoveu o 
conhecimento das Escrituras entre o povo de Deus no reino de Judá.  A narrativa de 2 Reis registrou 
que Ezequias: “guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés” (18.6); e o registro de 2 
Crônicas destaca que Ezequias purificou o Templo do Senhor “segundo as palavras do Senhor” 
(29.15), celebrou a Páscoa “conforme estava escrito” na Lei (30.5) e agiu para que os sacerdotes e 
levitas “pudessem dedicar-se à Lei do SENHOR” (31.4). 
 
Ezequias reconheceu a supremacia e a primazia da Palavra de Deus sobre sua vida e sobre a vida do 
povo de Deus. A Lei do Senhor serviu de fundamento e orientação normativa para a forma do seu 
reinado e para a forma do culto levítico no Templo do Senhor. 
 

 
1.2 - O REINADO DE EZEQUIAS. 
 
Ezequias reinou por vinte e nove anos (715 a 687 a.C.) e o reinado refletiu seu caráter piedoso e fiel diante 
de Deus. Antes de servir ao povo, ele servia a Deus. Ele era servo do único Deus verdadeiro e, como tal, 
serviu como rei para o bem do povo de Deus.  
 
A aprovação de um rei diante de Deus abrangia sua posição e decisões tanto nas áreas políticas e militares 
como sobre a religião nacional. O registro dos livros dos Reis e das Crônicas destacam como a fé de 
Ezequias perpassou todas as áreas da sua vida pessoal e da vida nacional. 
 

1.2.1 - Aprovação no programa de reforma religiosa e espiritual. 
Após assumir o trono, de imediato, o rei Ezequias voltou sua atenção para a religião nacional de 
Judá e empreendeu uma ampla reforma religiosa e espiritual. O autor de Reis descreveu essa 
reforma religiosa de modo sucinto em 2 Reis 18.4-7, enquanto o autor das Crônicas descreveu com 
riqueza de detalhes em 2 Crônicas 29.1 – 31.21.   
 
Ezequiel deixou claro seu propósito de ser fiel somente ao Único Deus segundo a Lei. Seu programa 
de reforma religiosa e espiritual teve dois aspectos, um positivo de efetivação e outro negativo de 
erradicação, como segue:  
 
A. A reforma proporcionou a efetivação do culto do Único Deus verdadeiro segundo a Lei. A reforma 

religiosa culminou num reavivamento profundo, de tal modo que “houve grande alegria em 
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Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido 
coisa semelhante em Jerusalém” (2 Cr 30.26). Ezequias estabeleceu reforma do seguinte modo: 
1) Ordenou a purificação e abertura do Templo do Senhor em Jerusalém; 2) Ordenou o 
restabelecimento do culto ao Deus de Israel no Templo, segundo as prescrições da Lei para os 
sacerdotes, levitas, sacrifícios, festas e a música que foi instituída por Davi; 3) Publicou um 
convite aos israelitas do reino de Israel para voltarem a adorar no Templo em Jerusalém e 
participar da Páscoa; e, 4) Realizou a celebração da Páscoa com singularidade.   
 

B. A reforma proporcionou a erradicação dos cultos idólatras. A reforma religiosa incluiu o combate 
a todas as formas de idolatria. Os ídolos e os locais de idolatria foram destruídos, especialmente 
os elementos idólatras que haviam sido colocados no Templo em Jerusalém. 
 
2 Reis 18.4 sintetiza esse aspecto: “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” (NVI); e, 2 Crônicas 31.1 resumiu: 
“quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Aserá e derrubaram os lugares altos e os 
altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, até que tudo 
estivesse destruído”. 

 
1.2.2 - Aprovação no programa político e militar. 
Ezequias fundamentou sua vida e sua política na fé em Deus segundo a Lei. Para ele, Yahweh era o 
Senhor de Israel e o Único Deus verdadeiro, cuja soberania e poder estava acima de todos os reinos 
(2 Rs 19.15). Toda a sua política era qualificada por sua fé no amparo suficiente do Senhor: “conosco 
está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou 
com as palavras de Ezequias, rei de Judá” (2 Cr 32.8). 
 
O programa político-militar de Ezequias incluiu:  
 
A. A expansão do reino de Judá. Ezequias investiu em campanhas militares contra os filisteus, 

reconquistando várias cidades judias que haviam sido perdidas no reinado do seu pai e 
conquistando cidades filisteias (2 Rs 18.8; 2 Cr 28.18).  
 

B. A proteção do reino de Judá. O reinado de Ezequias estava sob a sombra ameaçadora do grande 
império Assírio, que havia destruído e imposto o exílio ao reino de Israel (do Norte) e continuava 
sua expansão de dominação. Diante disso, Ezequias: 1) Construiu um túnel que transportava 
águas potáveis do ribeiro de Giom ao poço de Siloé, dentro dos muros de Jerusalém (2 Rs 20.20; 
2 Cr 32.3-4); 2) Restaurou os muros de Jerusalém, ergueu torres e fabricou armas e escudos (2 
Cr 32.5); e, 3) Fortaleceu seu exército e todo o povo, ao reuni-los em Jerusalém e proclamar uma 
mensagem de fé em Deus e encorajamento diante da ameaça assíria (2 Cr 32.6-8). 

 
O autor Carlos Osvaldo Pinto observa que as reformas espirituais promovidas por Ezequias retardaram o 
juízo divino que levaria os judeus ao exílio babilônico por causa da insistente apostasia7. O reinado de 
Ezequias, junto com o reinado de Josias, foram exceções de obediência no curso de impiedade que 
culminou na invasão e deportação dos judeus pelo Império Babilônico. Com isso, fica constatado que a 
vida de Ezequias aprovada diante de Deus gerou bênçãos para o povo de Deus.  
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CONCLUSÃO – A Vida de Fidelidade a Deus. 
 
Do quadro biográfico de Ezequias, salta à vista sua fidelidade. Ezequias obteve um testemunho de 
fidelidade ao Senhor. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, se apegou a Ele e não deixou de segui-lo (2 
Rs 18.5-6). Ele viveu diante de Deus em retidão e verdade (2 Cr 31.20). 
 
Conquanto Ezequias não tenha desenvolvido uma vida de fidelidade perfeita, ainda assim sua fidelidade 
apresenta as características do tipo de fidelidade que Deus espera dos seus servos. Dessa forma, a força 
notável da sua confiança em Deus serve de exemplo e encorajamento para a vida cristã.  
 
Que tipo de fidelidade Deus requer dos seus servos? O chamado para uma vida de fidelidade pertence a 
todos os cristãos de forma intransferível e requer toda a vida. Envolve a confiança em Deus e o conhecer 
a Deus, que produz transformação em todas as áreas da vida; a fé busca agradar a Deus e viver segundo 
o que é bom, reto e verdadeiro. Isso exige a intenção de crescer na fé em Cristo e desfrutar dessa condição 
de vida, segundo os princípios bíblicos, entre os quais se destacam:  
 

1. A fidelidade deve ser fortalecida pela oração e pela Palavra de Deus. O rei Ezequias expressou 
sua fidelidade por meio da oração com súplicas e ações de graças e a condução da sua vida foi 
conforme a obediência aos mandamentos da Palavra de Deus. A fidelidade é fortalecida na 
dinâmica da relação pessoal com Deus: pela oração, o cristão fala com Deus, que o escuta e 
responde; e, por meio do estudo das Escrituras, Deus fala e o cristão a escuta. 
 

2. A fidelidade deve ser provada por meio de adversidades e sofrimentos. O rei Ezequias teve sua 
fé testada de modo agudo em duas ocasiões. Na primeira ocasião, diante da ameaça assíria, sua 
confiança em Deus foi testada publicamente numa situação em que a vida de todos estava em 
perigo. Na segunda ocasião, sofrendo de uma doença mortal, mais uma vez sua fé foi testada e 
aprovada.  
 
Igualmente, faz parte da vida cristã a provação da fé em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro afirma 
sobre a razão pela qual a fé é continuamente provada: “ainda que agora, por algum tempo, vocês 
precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e 
purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples 
ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora 
nunca o tenham visto, vocês o amam. E, ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam 
com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação” (1 Pe 
1.6-9/NVT). 
 

3. A fidelidade deve ser preservada com toda a perseverança. O rei Ezequias demonstrou um deslize 
na fidelidade a Deus, pois, depois da sua cura, ele “não correspondeu aos benefícios que lhe foram 
feitos, pois o seu coração se exaltou” (2 Cr 32.25). Ele veio a se humilhar diante de Deus por causa 
desse pecado. Faz parte do cultivo da fidelidade o arrependimento e a busca por perdão pelos 
erros cometidos, assim como fez Ezequias: “Porém Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu 
coração, ele e os moradores de Jerusalém; e a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de 
Ezequias” (2 Cr 32.26). 
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A preservação da fidelidade a Deus é um desafio da vida cristã (Hb 12.1-2). Preservar a fé envolve 
a santificação e o aprofundamento da comunhão com Deus, tendo como modelo a perfeita vida 
de obediência ao Senhor Jesus Cristo (Hb 5.8-9; 1 Jo 2.6). O autor aos Hebreus advertiu: 

 
“Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo 
que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é 
“hoje”, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque 
nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança 
que nele depositamos no início” (Hb 3.12-14/NVT). 

 
A fidelidade deve ser preservada no meio das muitas aflições, sofrimentos, dores, perdas, 
escassez, enfermidades, lutas espirituais etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOIO: 

 
Comissão de Educação da CEADEMA 

 
Conduzindo a Educação Através do Reino 

 


