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A oração do Rei Ezequias 

Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então 
Ezequias subiu à Casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E 
Ezequias orou diante do Senhor (...). Então Isaías, filho de Amoz, mandou 
dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ‘Eu ouvi a oração 
que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria’” (II Reis 19: 14-
15; 20) 

Tiago, apóstolo, registra em sua epístola: “Sofre alguém dentre vós um 
contratempo? Recorra à oração (Tiago 5: 13a, BJ). Em outras versões: está 
aflito? (ARC), sofrendo? (NVI). A ordem é orar. 

Foi o que fez o rei Ezequias quando ouviu dos mensageiros enviados 
por Senaqueribe, rei da Assíria, que eles invadiriam a cidade santa. 
Conhecedor da extrema maldade dos reis assírios para com seus prisioneiros; 
diante do desprezo demonstrado pelos enviados para afrontar o Deus de Israel; 
diante da situação de calamidade que o cerco já provocava com a falta de 
alimentos; Ezequias foi orar. 

E, ao se apresentar diante de Deus, estendeu a carta recebida e disse: 
“Estão afrontando o Teu nome. Disseram que não há Deus em Israel e que os 
‘deuses’ dos outros povos também não puderam ajudar sua gente quando o 
exército assírio chegou”. 

O rei da Assíria logo descobriu o tamanho do problema em que se 
meteu ao afrontar o Deus vivo, porque os problemas de seu povo são seus 
também. 

Quando Saulo, que depois conheceremos como Paulo, persegue a 
Igreja e leva cativos os cristãos, lançando-os na prisão, o problema dos 
cristãos passou a ser um problema de Deus. Por isso, no caminho de 
Damasco, quando segue para fazer prisioneiros entre os discípulos de Cristo, 
ao cair do cavalo, ele ouve uma voz: “Saulo, Saulo, por que você me 
persegue? Ele perguntou: ‘Senhor, quem é você?’ E a resposta foi: ‘Eu sou 
Jesus, a quem você persegue (...)” (Atos 9: 4-5). 

Quando o servo de Deus é perseguido no exercício de sua fé, isso 
passa a ser um problema de Deus. Quem persegue vai ter que responder 
diante de Deus. 

Senaqueribe aprendeu isso a duras penas. Quando você estiver aflito, 
enfrentando alguma situação desesperadora, saiba que o Deus a quem 
servimos está atento e esperando que você leve a Ele o seu problema. 

Deus nos abençoe! 


