
   50 dias por avivamento 

DEVOCIONAL 7 
     

No devocional de ontem, vimos que Acaz, sendo 
um fracasso como rei, e fazendo tudo oposto as 
direções do Senhor, foi sucedido por seu filho 
Ezequias, que ao contrário do seu pai, foi um 
grande avivalista. Um jovem rei, com 25 anos e um 
coração em chamas para Deus. Porém, isso nos leva 
a questionar como Ezequias foi tão dedicado a Deus 
tendo um pai tão infiel, idólatra, que rejeitou ao 
Senhor. A probabilidade do legado herége de Acaz 
ser transmitido ao seu filho era muito grande. 
 
Ezequias naturalmente teve uma vida de influências 
paternas negativas e tinha grandes chances de 
reproduzir o estilo de vida pecador de seu pai. No 
entanto, Deus chamou Isaías como profeta e o 
colocou no lugar certo, no tempo certo. 
 
A bíblia não relata quais foram as influências santas 
que prepararam Ezequias, mas, como vivia em 
Jerusalém e era parente da família real (tendo assim 
livre acesso ao palácio), há indícios de que Isaías foi 
usado por Deus, tornando-se um conselheiro, um 
discipulador para o jovem príncipe Ezequias.  



Certamente oravam juntos e conversavam várias 
vezes sobre como Ezequias traria de volta a nação a 
Deus quando rei. Isaías desempenhou um papel 
fundamental para que os propósitos de Deus 
fossem cumpridos na vida de Ezequias e através 
dela. Antes de haver avivamento em Judá, houve, 
por intermédio de Isaías, avivamento em Ezequias. 
O fato é que Deus coloca pessoas sobre a nossa 
vida. Líderes aos quais Ele delega a Sua autoridade 
e usa para que possamos viver plenamente os 
propósitos de Deus para nossa vida, 
experimentando e sendo um agente do 
Avivamento. 
 
- De onde vêm as influências que você tem 
permitido sobre a sua vida? 
 
- Como você tem se relacionado com seus líderes? 
 
- Reconhece que são instrumentos de Deus para 
nos ajudar a viver e atrair avivamento? 
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