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Ezequias chegou ao trono em um dos mais negros 
períodos da história de Judá. Acaz, seu pai e rei 
anterior, não fez o que era reto aos olhos do 
Senhor. Foi idólatra, ofereceu sacrifícios pagãos a 
Baal, participava de rituais sexuais e imorais em 
lugares sagrados a deuses pagãos. Chegou a 
sacrificar mais de um dos seus filhos queimando-os 
em holocausto a outros deuses. Foram muitas as 
derrotas sofridas e os fracassos colecionados pela 
nação durante esse triste período. 
No entanto, Josafá cometeu um grave erro. Casou 
seu filho com a filha de Acabe (péssimo rei de Israel) 
e Jesabel, colocando-se assim sob influência 
maléfica. 
 
Cada vez mais infiel, Acaz removeu o altar do 
Senhor e substituiu por outro pagão e, entre outras 
coisas, fechou as portas do templo, estabelecendo 
altares pagãos em toda Jerusalém e Judá. Os 
portões foram fechados, as lâmpadas apagadas e 
todos os sacrifícios e ofertas queimadas ao Senhor 
no templo foram proibidos. 
 
Após sua morte, seu filho Ezequias assume o trono, 
e no primeiro ano de seu reinado, ordenou que os 



portões do templo fossem reabertos e começou os 
reparos. 
Chamou os sacerdotes e levitas e desafiou-os a 
RESTAURAR O TEMPLO ao ESTADO SANTO que 
tivera antes. Os sacerdotes se consagraram e 
PURIFICARAM o TEMPO DO SENHOR  (2 Cr. 29:15). 
Durante oito dias não fizeram nada além de 
purificar o templo, colocando para fora tudo o que 
era imundo. Depois disso, CULTUARAM AO 
SENHOR, louvaram a Deus e toda a nação se curvou 
em adoração. Grande alegria os tomou, seus 
pecados foram perdoados. Era o início de um 
grande avivamento. 
 
- Hoje, o templo do Senhor é você (1 Coríntios 
3:16). Em que condições seu templo está? Está 
aberto aos sacrifícios e adoração a Deus ou fechado, 
com luzes apagadas? 
 
- Há lixo (pecados) e altares (prioridades 
equivocadas) a serem removidos? 
 
Nossa vida precisa ser restaurada, purificada e 
retornar a um estado santo para que possamos 
experimentar o poderoso avivamento que tanto 
desejamos e precisamos 
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