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Su00e3o dedicados apenas os sete primeiros versu00edculos deste capu00edtulo de ii reis para este rei de judu00e1 mas nu00f3s encontramos todo um capu00edtulo
dedicado a ele em ii cru00f4nicas cap 26 que narra toda a prosperidade que judu00e1 experimentou nos
171
Seus dias porque ele se dispu00f4s a buscar o senhor incentivado pelas palavras do profeta zacarias ii cru00f4n 26 5 nu00e3o o profeta zacarias cujo livro inspirado
leva o seu nome porque este pertence a um peru00edodo bem posterior relativo ao retorno de judu00e1 do cativeiro em babilu00f4nia
Assim ele prosperou nu00e3o somente contra as nau00e7u00f5es inimigas ii cru00f4n 26 6 a 8 como pu00f4de obter excelentes safras agru00edcolas pela
regularidade de chuvas e ausu00eancia de pragas e doenu00e7as porque o senhor era com ele e lhe foi permitido tambu00e9m fortificar se militarmente pelo fabrico
de armas e artefatos de guerra como por exemplo torres de vigilu00e2ncia e defesa contra possu00edveis ataques inimigos
Mas o seu pru00f3prio fortalecimento e prosperidade foi a causa da sua ruu00edna porque como outros antes dele tambu00e9m permitiu que o seu corau00e7u00e3o
se elevasse por causa da prosperidade ii cru00f4n 26 15 16 e veio a transgredir contra o senhor nu00e3o respeitando o ofu00edcio sacerdotal e nem a pessoa dos
seus sacerdotes porque entrou no templo para queimar incenso e ficou indignado contra 80 sacerdotes que lhe haviam repreendido pelo que fizera e u00e9 bem
provu00e1vel que em sua indignau00e7u00e3o intentasse fazer mal a eles no que foi impedido por uma resposta direta do pru00f3prio deus em seu corpo indicando
lhe que nu00e3o lhe era permitido entrar na u00e1rea sagrada e interna do templo senu00e3o somente os sacerdotes porque ficou leproso em sua testa a saber num
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