
 
 

Criando filhos e filhas para o Reino.   

“Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as nossas 
filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio”. Salmo 144.12 
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Estudo - Avivamento de Ezequias – 2 Cr 29 
 

Apresentação: 

Ezequias cresceu em um ambiente familiar difícil. Seu bisavô Uzias foi um bom rei, até 

que pecou contra o Senhor no altar do templo e ficou leproso diante dos olhos dos 

sacerdotes. Jotão, avô de Ezequias, chegou a investir no templo, mas não entrava no 

templo. Se relacionava com a obra, mas não com o Deus da obra. Seu pai Acaz foi um 

rei extremamente cruel e ímpio, chegou a sacrificar filho a deuses pagãos e mandou 

fechar o templo. 

É inimaginável que Ezequias tenha sido preparado com uma formação espiritual 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, avô materno, Zacarias (o Senhor 

lembra) parecem indicar que, por parte da mãe, pode ter havido uma influência positiva. 

Ezequias, que significa “Deus é a minha força” se levantou para dar lugar a um 

avivamento reformador. 

 

Avivamento é reforma realizada pelo Espirito. O avivamento vivido no tempo de 

Ezequias tem essa característica. O impulso para a busca de um avivamento está na 

leitura da realidade. Quando observamos que está acontecendo o que não deveria 

acontecer, e não está acontecendo o que deveria acontecer. Simples assim. 

 

Primeira Lição: 

Ezequias tinha apenas 25 anos quando começou a reinar, mas no primeiro mês do 

primeiro ano abriu as portas da Casa do Senhor e as reparou. O templo era símbolo da 

espiritualidade. Ele olhou para o estado atual dessa espiritualidade e fez disso sua 

prioridade. Deus acima de tudo e todos – Ezequias discerniu a prioridade.  

Num tempo complicado para a família em que vivemos, onde estamos mais 

preocupados em preparar as pessoas para viverem na terra do que no céu, precisamos 

investir na espiritualidade Cristã de nossos filhos.  

 

Segunda Lição: 

Com um olhar voltado prioritariamente para o templo, Ezequias discerniu e denunciou 

a frieza espiritual do povo de Deus baseado em quatro fatos: 

 

1- Fecharam as portas do Templo – Cercearam a liberdade de culto, que não se 

expressa simplesmente em abrir as portas naturais do templo físico, mas em não 

favorecer a abertura das portas do templo do Espirito: portas da mente, do 

coração e da vida pra o que procede de Deus. 



 

2- Apagaram as Lâmpadas – Perderam a habilidade de ouvir a Palavra, a voz de 

Deus. “Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz para o caminho”. Sl 

119.105. Se não ha lugar para a Palavra, não ha clareza sobre nossas 

necessidades, e do propósito de Deus para o nosso caminho.  

3- Não queimaram incenso – Incenso fala de oração. Eles tinham parado de orar.  

Que grande erro, que se transforma num abismo que leva a muitos outros 

abismos. Falta de comunhão pessoal e íntima com Deus gera morte espiritual. 

 

4- Não ofereceram holocausto – O tipo de sacrifício que requeria fogo continuo – 

compromisso. Pessoas descomprometidas com Deus e a obra. Gente que se 

engaja na obra sem compromisso com Deus não produz para a eternidade e vai 

se frustrar, cansar e desistir.  

 

 

Precisamos discernir as causas de nossa situação espiritual como família. O que tem 

nos faltado? Quais as práticas que favorecem nosso crescimento espiritual que temos 

abandonado? 

 
 
Terceira lição: 

Tomou a iniciativa de restaurar a Aliança com Deus.  

Um homem se dispôs, e toda uma nação foi afetada positivamente. Precisamos tomar 

posição diante do que vemos, baseados no que cremos, e toda nossa casa será afetada. 

Uma aliança restaurada com Deus traz avivamento, renovo, ânimo e despertamento. 

Que sejamos Ezequias dentro de nossos lares. Homens e Mulheres sustentados pelo 

braço forte do Senhor, reformadores avivalistas. 

 

 

Oração 

Espirito de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, vem trazer incomodo 

diante de nosso quadro espiritual, desejo de mudança, fome de Deus e disposição de 

avançar. Que isso comece em nossos lares e avance na direção da Igreja e da nação. 

Que isso seja como chama que arde nos corações de nossos filhos e filhas, netos se 

netas, Em o Nome de jesus. 

 
 
 
Dinâmica: 
São muitos os símbolos que poderíamos usar como dinâmica nesse mês, mas quero 
convida-los/as a criar uma arte que possa ser pendurada ou colada na porta de sua 
casa com a seguinte inscrição: “Deus é nossa força”. Sejam criativos. Testemunhemos 
diante de homens e mulheres quem é o nosso sustento. 
Lembrando sempre de sermos gratos a Deus por isso. 
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