ESTUDOS SOBRE MORDOMIA
5. RESTAURAÇÃO DO CULTO NO REINADO DE EZEQUIAS.
Ezequias foi o décimo quarto rei de Judá. Acaz, seu pai, foi um dos piores reis desta sucessão. Ele
fez imagens de Baal, e as adorou, levando o povo a fazer o mesmo. Para pagar tributos aos reis
pagãos que invadiram o país, ele despojou o templo de todos os seus tesouros e fechou as suas
portas. Com o passar dos anos, o templo ficou seriamente danificado. O culto e as festas
determinadas por Deus foram esquecidos. os sacerdotes e os levitas não puderam mais
desempenhar o seu ministério. Era esta a situação religiosa da nação quando Ezequias tornou-se rei.
Vamos ver o que ele fez. Abar a sua Bíblia em II Cr 29, 30, 31.
A) Ezequias Manda Purificar o Templo.
1. Que idade tinha Ezequias quando começou a reinar? (29. 1). Será que um jovem pode mudar
um país ou uma Igreja?
2. Quanto tempo o rei esperou para reabrir as portas do templo, e dar início a todo um processo
de santificação? (29. 3).
3. Quais foram as três coisas que o rei mandou que os sacerdotes e levitas fizessem? (29. 4 - 5).
Note qual foi a primeira.
4. Qual tinha sido o pecado do povo? (29. 6 - 7).
5. Quanto tempo os sacerdotes gastaram santificando? (29. 15 - 17).
B) O rei e Seu Povo Adoram a Deus no Templo.
1. Que foi que o rei mandou os príncipes fazerem? (29. 20 - 21).
2. A que hora do dia o rei os reuniu? (29. 20). Isto indica o que?
3. Onde e com que foram estabelecidos os levitas? (29. 25 - 26).
4. Em começando o holocausto, começou também o que? (29. 27).
5. Que e como os levitas e congregação cantaram? (29. 28,30).
Os holocaustos eram sacrifícios expiatórios e de ação de graças, caracterizados pela queima total do animal. O fumo
como que subia à presença de Deus. O termo significa "subir". (Lv. 1.9; 6. 8 - 13).

6. Que mais se fez naquele culto? (29. 31 - 33).
7. Ao que parece, faltaram sacerdotes santificados... Que fizeram os levitas? (29. 34. Recorde os
vs. 4 -5, 11). Se faltam obreiros e líderes santificados na Igreja, que devem fazer os que já se
santificaram? Não será melhor do que criticar e condenar?
C) Voltam a Páscoa e os Dízimos.
1. Que mais fez o rei Ezequias? (30. 1 -5).
2. como se evidenciou o amor e a largueza de espírito do rei quando muitos comeram a Páscoa
sem a devida purificação? (30. 13 - 20).
3. Que foi que o rei determinou que o povo voltasse a fazer? (31. 1). O povo obedeceu? (31. 5).
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