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Lição 10: Ezequias, o rei dedicado

Desculpe o transtorno! Templo em reforma
É bem verdade que a vida do cristão 

está em constante reforma. Na lição de 
hoje, estudamos a história de um rei que 
tinha tudo para dar certo, mas deixou o 
orgulho entrar contaminado seu coração. 
Não iremos seguir o exemplo de Ezequias, 
seremos prova viva da manifestação da 
glória de Deus, sem deixar a soberba entrar. 
Para isso vamos precisar de alguns ajustes...
algumas reformas.

Quando decidimos fazer uma reforma, a 
primeira coisa que imaginamos é na obra 
completa. Ainda nem começamos, mas 
todos os detalhes já estão bem claros em 
nossa cabeça. Projeto em mente, materiais 
a postos... mãos à obra!

1) Vamos quebrar o orgulho. Nada de 
Ezequias aqui! Devemos ser sempre gratos 
a Deus por tudo que ele realizou e reali-
zará em nossa nossas vidas, sem esquecer 
que por Ele e para Ele são todas as coisas. 
Nós somos apenas instrumentos usados 
para sua glória. “O orgulho do homem o 
humilha, mas o de espírito humilde obtém 
honra,” Pv 29.23.

2) Vamos depositar nossa total confiança 
em Deus. Quando descansamos no Senhor 
demonstramos para Ele nossa dependência, 
permitindo que Ele trabalhe livremente em 
nosso favor. “Confie no Senhor de todo o 

seu coração e não se apoie 
em seu próprio entendimento; reconhe-
ça o Senhor em todos os seus caminhos, e 
ele endireitará as suas veredas,” Pv 3.5-6.

3) A adoração deve ser exclusiva. Nada 
de dividir a atenção de Deus com coisas 
que não acrescentarão em nada. “Deus é 
espírito, e é necessário que os seus adora-
dores o adorem em espírito e em verdade”, 
Jo 4.24.

4) Jejum, oração e palavra não podem 
faltar na fortificação desta reforma. “E tudo 
o que pedirem em oração, se crerem, vocês 
receberão”, Mt 21:22.

Devemos sempre estar dispostos a novas 
reformas, não somos perfeitos. Sempre 
haverá algo a ser reajustado, consertado, 
reformado... Precisamos ter humildade em 
reconhecer que sem a presença de Deus em 
nossas vidas não seriamos nada. O Senhor 
confiou a cada uma de nós uma grande 
obra, não podemos parar ou desanimar 
diante das situações. Precisamos corrigir, 
reajustar, reformar e seguir em frente. 

“Porque somos criação de Deus realizada 
em Cristo Jesus para fazermos boas obras, 
as quais Deus preparou antes para nós as 
praticarmos,” Ef 2.10.
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