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PROFANADO O TEMPLO
Ler 2Reis 16 e 2Crônicas 28
(1Coríntios 3:17) Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá; pois o
santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. (NVI)
USANDO ACAZ COMO MODELO, MOSTRE AS CARACTERÍSTICAS DE UM
DEFORMADOR - QUEM CONFIGURA A IMPRECISÃO NO POVO DE DEUS.
1. Estilo de vida impreciso
(2Crônicas 28:1) Acaz tinha vinte anos de idade quando começou a reinar, e reinou
dezesseis anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o
Senhor aprova. (NVI)
Ele não sentia nenhuma responsabilidade divina. A visão do Senhor não ditou seu estilo de
vida.
2. Escolha de padrões imprecisos
(2Crônicas 28:2) Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal para
adorar os baalins. (NVI)
Ele não escolheu Davi como seu padrão. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Ele
seguiu muitos padrões imprecisos (reis de Israel).
3. Instabilidade e insegurança
(2Crônicas 28:3-4) Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a
queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o
Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e
queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore
frondosa. (NVI)
Ele queimou incenso em muitos locais imprecisos. O altar de ouro do incenso era o local
prescrito para queimar incenso pelo sacerdote. Os muitos locais que ele escolheu
demonstraram insegurança e instabilidade. Isto é como passar de igreja em igreja imprecisa.
Usurpou o papel do sacerdote. Ele era zeloso pela a adoração, mas sua adoração era
imprecisa. Ele queimava incenso em altares estrangeiros - os altares de Baal.
4. Queimando seus filhos no fogo
(2Crônicas 28:3)... e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os
costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos
israelitas. (NVI)
Ele seguiu um sistema de adoração que era claramente banido por Deus - sacrifício de
crianças.
Deus removeu os cananeus da terra prometida por causa desta prática.
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Em vez de equipar seus filhos como príncipes, Acaz os matou no fogo. O estranho fogo das
manifestações ocultistas em algumas igrejas fazem crentes inúteis para o avanço do reino.
Este fogo mata (sufoca o crescimento espiritual) em vez de equipar.
5. Derrota
(2Crônicas 28:5) Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria.
Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram
para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. (NVI)
Suas imprecisões levaram à derrota, à pobreza e ao cativeiro.
6. Reposta imprecisa à graça profética
(2Crônicas 28:9-16) Mas um profeta do Senhor, chamado Odede, estava em Samaria
e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: "Estando irado contra Judá, o Senhor,
o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que
vocês os mataram chegou aos céus. E agora ainda pretendem escravizar homens e
mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra
o Senhor, o seu Deus? Agora, ouçam-me! Mandem de volta seus irmãos que vocês
fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês". Então Azarias,
filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeizquias, filho de Salum, e Amasa,
filho de Hadlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam
chegando da guerra, dizendo: "Não tragam os prisioneiros para cá. Caso contrário
seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso
pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande, e o fogo da sua ira está sobre
Israel". Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na
presença dos líderes e de toda a assembléia. Os homens citados nominalmente
apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram
todos os que estavam nus. Deram-lhes comida, bebida, e bálsamo medicinal. Puseram
sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta a seus
patrícios residentes em Jericó, a cidade das Palmeiras, e voltaram para Samaria.
Nessa época, o rei Acaz enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe
ajuda.(NVI)
Ele se recusou a mudar, apesar da graça profética. Os cativos foram devolvidos por causa da
intervenção profética. Em vez de se voltar para Deus, ele se voltou para os reis da Assíria.
7. Degradação daqueles sob a sua liderança
(2Crônicas 28:17-19) Os edomitas tinham voltado a atacar Judá fazendo prisioneiros,
e os filisteus atacaram cidades na Sefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam
Bete-Semes, Aijalom e Gederote, bem como Socó, Timna e Ginzo, com os seus
povoados ao redor. O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, por sua
conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. (NVI)
Judá sofreu por causa de suas imprecisões. Ele fez o povo de Deus inútil. Esse homem
estabelecido transmitiu degradação, pobreza e humilhação ao povo de Deus.
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8. Resposta imprecisa a testes e tribulações
(2Crônicas 28:22) Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei
Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. (NVI)
Em vez de voltar-se para Deus, no tempo da provação, ele se tornou cada vez mais infiel.
9. Adoração aos deuses estrangeiros que o levou a derrota
(2Crônicas 28:23) Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam
derrotado, pois pensava: "Já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei
sacrifícios a eles para que me ajudem também". Mas eles foram a causa da sua ruína
e da ruína de todo o Israel. (NVI)
Ele interpretou erradamente suas provações. Ele não reconheceu que seu estilo de vida trouxe
a derrota. Sua derrota fomentou a ilusão de que os deuses estrangeiros eram mais fortes do
que Jeová.
10. Destruição dos artigos de adoração
(2Crônicas 28:24) E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os
utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares
em todos os cantos de Jerusalém. (JFA)
Ele destruiu o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de ouro do incenso.
Candelabro - doutrina dos apóstolos
Mesa dos pães da proposição - comunhão e partir do pão
Altar de ouro do incenso - oração
(Atos 2:42) Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do
pão e às orações. (NVI)
Um deformador é antagônico a esses artigos de adoração.
11. Nega o acesso a revelação
(2Crônicas 28:24) E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os
utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares
em todos os cantos de Jerusalém. (JFA)
Fechou as portas da casa do Senhor.
(Mateus 23:13) "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o
Reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar
aqueles que gostariam de fazê-lo. (NVI)
12. Franquia de um ministério impreciso
(2Crônicas 28:25)
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E em cada cidade de Judá fez lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e provocou
a ira ao Senhor Deus de seus pais.
Ele abriu ramos imprecisos em todos os lugares. Seu ministério impreciso floresceu. O
crescimento exponencial não valida o ministério. Ele franqueou um ministério derrotado.
13. Depende da força carnal
(2Reis 16:5-9) Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel,
saíram para lutar contra Acaz e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo.
Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá.
Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acaz ajuntou a prata
e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e enviou-os
como presente para o rei da Assíria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a
conquistou. Deportou seus habitantes para Quir e matou a Rezim. (NVI)
Em vez de se voltar para Deus em busca de ajuda diante do ataque sírio, Acaz solicitou a
ajuda do rei da Assíria.
(Jeremias 17: 5) Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e faz da
carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor! (NVI)
14. Crente dependente de altar
(2Reis 16:10-16) Então o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglate-Pileser,
rei da Assíria; e, vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao
sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias,
o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acaz lhe tinha enviado de
Damasco; assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco.
Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar; e o rei se chegou ao altar, e sacrificou
nele. E queimou o seu holocausto, e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua
libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém o
altar de cobre, que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu
altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acaz
ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da
manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e a sua
oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de alimentos,
as suas ofertas de bebidas e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos
sacrifícios espargirás nele; porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir.
E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. (NVI)
14.1 Conclusões imprecisas
Acaz atribuiu o sucesso assírio ao altar.
Ele não podia ver que seu fracasso era o resultado de um estilo de vida impreciso. O sucesso
assírio tinha a intenção de provocá-lo a buscar Deus com mais diligência.

6

14.2 Foco singular
Ele destruiu todos os artigos de culto e operou exclusivamente no altar. Ele agora tinha três
tipos de altares:
Um tipo de altar para sacrifício
Um para consulta
Um para o incenso
Ele representa um cristão preso na cruz - que não consegue progredir em seu relacionamento
com Deus.
14.3 Ofertas certas sobre o altar errado
(2Reis 16:15) E o rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande
altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o
holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra,
a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas e todo o sangue dos holocaustos,
e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele; porém o altar de cobre será para
mim, para nele inquirir. (NVI)
NO CONTEXTO ATUAL: DÍZIMO ÀS MISSÕES, ORAÇÃO DAS VIÚVAS EM UMA
CONVENÇÃO INTER-RELIGIOSA.
15 Migração lateral – O mesmo nível
(2Reis 16:14) Ele tirou da frente do templo, dentre o altar e o templo do Senhor, o
altar de bronze que ficava diante do Senhor e o colocou no lado norte do altar. (NVI)
Acaz colocou o altar de bronze no lado norte do novo altar.
Os altares estavam lado a lado no mesmo nível.
Ele sacrificou no altar de Damasco e perguntou pelo altar de bronze.
Este era um novo movimento.
Ele estava se movendo na mesma sala - lateralmente.
Ele não estava se movendo de nível para nível.
Muitas pessoas estão se movendo no mesmo andar, no mesmo nível e chamando isso de
reforma.
16 Mistura
Ele incorporou o altar assírio no templo de Deus.
Esta é uma mistura do mundo e do Espírito. Ele tentou se casar com Deus e com o diabo.
17 Fundações destruídas
(2Reis 16:17) O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis.
Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre
uma base de pedra. (NVI)
Ele destruiu as fundações da pia - os carregadores da água. Ele destruiu o ministério profético
(água para a purificação).
Ele removeu a fundação do mar de Molten, isto é, os bois de bronze - o ministério apostólico.
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(Efésios 2:20) edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo
Jesus Cristo como pedra angular, (NVI)
18 Comunhão destruída
(2Reis 16:18) Por causa do rei da Assíria tirou a cobertura para ser usada no sábado,
que fora construída no templo, e retirou a entrada real do lado de fora do templo do
Senhor. (NVI)
O pavilhão do Sábado era uma cobertura que protegia os adoradores. Ao remover o pavilhão,
ele desestimulou os fiéis a permanecerem após a adoração. Ele doutrinou o culto mas deixou a
mentalidade.
19 Se isolar da presença de Deus
(2Reis 16:18) Por causa do rei da Assíria tirou a cobertura para ser usada no sábado,
que fora construída no templo, e retirou a entrada real do lado de fora do templo do
Senhor. (NVI)
Ele destruiu a entrada externa do rei, que era uma conexão privada entre o palácio e o templo.
Com isso, ele se isolou da presença de Deus literal e simbolicamente.
ACAZ É UMA IMAGEM DE UM HOMEM ESTABELECIDO QUE PROFANA E
DEFORMA O TEMPLO DE DEUS.
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