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Texto Áureo:
2Cr. 36.16
16 Porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras e mofaram dos
seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto, contra o seu povo, que mais nenhum
remédio houve.
Texto da Leitura Bíblica em classe:
2Rs. 24.18-20;25.1-10
2Rs. 24
18 Tinha Zedequias vinte e um anos de idade quando começou a reinar, e reinou onze anos em
Jerusalém. E era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias, de Libna.
19 E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim.
20 Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, e contra Judá, até os
rejeitar de diante da sua face; e Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia.
2Reis. 25
1 E sucedeu que, no nono ano do seu reinado, no mês décimo, aos dez do mês, Nabucodonozor,
rei de Babilônia, veio contra a Jerusalém, ele e todo o seu exército e se acampou contra ela e
levantaram contra ela tranqueiras em redor.
2 E a cidade foi sitiada até ao undécimo ano do rei Zedequias.
3 Aos nove do quarto mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo
da terra.
4 Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da
porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei (porque os caldeus estavam
contra a cidade em redor), e o rei se foi pelo caminho da campina.
5 Porém o exército dos caldeus persegui o rei, e o alcançaram nas campinas de Jericó; e todo o
seu exército se dispersou.
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6 E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla; e procederam contra ele.
7 E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos; e vasaram os olhos a Zedequias, e
o ataram com duas cadeias de bronze e o levaram a Babilônia.
8 E no quinto mês, no sétimo dia do mês (este era o ano décimo nono de Nabucodonozor, rei de
Babilônia), veio Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém.
9 E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém; todas
as casas de Jerusalém; todas as casas dos grandes queimou.
11 E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em
redor de Jerusalém.
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