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RESUMO 

 
O presente texto serve de apoio aos Educadores da Escola Bíblica Dominical, especialmente aos que 
ministram a Revista de Adultos do 3º Trimestre de 2021 (CPAD), intitulada: “O Plano de Deus para Israel 
em Meio à Infidelidade da Nação: as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel”, 
cujo conteúdo foi desenvolvido pelo pastor-teólogo Claiton Ivan Pommerening.  As citações bíblicas 
foram retiradas da Nova Almeia Atualizada – NAA (SBB, 3ª Ed.), salvo as indicações em contrário e 
devidamente referenciadas.  
 
Este breve subsídio de apoio à Lição 12, “O Reinado de Josias”, apresenta um estudo bíblico sobre a vida 
e o reinado de Josias, conforme a narrativa de 2 Reis 18.1 – 20.20 e 2 Crônicas 29.1 – 32.33. Por meio 
desse conteúdo, busca-se: apresentar um quadro biográfico da vida de fidelidade de Ezequias; 
apresentar fatores que marcaram o reinado de Ezequias; e, propor uma linha de aplicação sobre o 
desenvolvimento da fidelidade a Deus segundo a fé em Cristo. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
A vida de Josias foi notável por sua piedade e fidelidade a Deus e seu reinado refletiu seu caráter aprovado 
diante de Deus. Assim, no curso final do reino de Judá rumo ao exílio babilônico, o reinado de Josias foi 
uma feliz exceção que trouxe bênçãos para o povo de Deus.   
 
O presente texto de apoio é formado por um único tópico, sendo que: o primeiro subtópico apresenta A 
CONJUNTURA NA QUAL VIVEU JOSIAS, enfatizando as características da sua fidelidade diante de Deus; o 
segundo subtópico traz UM QUADRO DA VIDA DE JOSIAS. E, na conclusão, é feita uma aplicação sobre as 
qualidades que devem marcar a vida de fidelidade a Deus. 
 
Bons estudos! 
 
1. DADOS BIOGRÁFICOS DE JOSIAS. 
 
Josias foi o décimo sétimo rei de Judá, foi oficializado como rei aos oito anos de idade e exerceu seu 
reinado no período de 640 a 609 a.C., reinando trinta e um anos. Os dados bíblicos sobre sua vida e 
reinado estão em 2 Reis 22.1 – 23.30 e 2 Crônicas 34.1 – 35.27.  
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1.1 - A CONJUNTURA NA QUAL VIVEU JOSIAS. 
 
O estudo biográfico das personalidades bíblicas deve incluir a reconstituição dos fatores históricos, 
políticos, religiosos e espirituais nos quais viveram, sob pena de aliená-lo do tempo-espaço. Dessa forma, 
o bom processo de interpretação bíblica orienta ao entendimento desses fatores conjunturais.  
 
Em relação ao rei Josias: quais as principais informações acerca da conjuntura histórica, cultural, política, 
religiosa e espiritual? O reino de Judá enfrentava intensas movimentações internas e externas, em relação 
ao seu território e povos vizinhos, bem como grandes agitações na geopolítica das grandes nações da 
época.  
 

1.1.1 - Josias enfrentou um legado de impiedade. 
Josias teve como avô o rei Manassés, considerado o mais ímpio entre os reis do reino de Judá, e 
teve como pai o rei Amom, que andou na impiedade do seu pai Manassés. Concentrando a atenção 
na vida de Manassés, ele fez o que era mau aos olhos do Senhor (2 Rs 21.1-9), de tal modo que sua 
impiedade se alastrou, fazendo desviar todo o povo de Deus. 
 
Leia atenciosamente a descrição do historiador dos Reis e enumere3 os pecados mencionados:  
 

2 Reis 21.2-9: “Fez o que era mau aos olhos do SENHOR, segundo as coisas 
abomináveis das nações que o SENHOR havia expulsado de diante dos filhos de Israel. 
Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou 
altares a Baal, fez um poste da deusa Aserá como o que Acabe, rei de Israel, havia 
feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na 
Casa do SENHOR [...]. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois 
átrios da Casa do SENHOR. E queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas 
nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros.  

  
Manassés reinou cinquenta e cinco anos (c. 696 a 642 a.C.). Esse longo período permitiu que os 
pecados acima mencionados fossem inseridos à estrutura social, cultural e religiosa dos judeus, e, 
consequentemente, a aliança foi quebrada e a Lei desobedecida.  
 
O rei Josias enfrentou essa forte influência ímpia do seu pai, tanto em relação à sua educação 
pessoal como em relação à religião e espiritualidade do reino de Judá. Se Manassés fez o que era 
mau aos olhos de Deus e fez errar os judeus, o rei Josias comprometeu-se em fazer o que era bom 
aos olhos do Senhor e conduzir os judeus no temor ao SENHOR, fidelidade da Lei e guarda da aliança. 
O poder da piedade quebrou a sequência de desgoverno sobre o povo de Deus.  
 
1.1.2 - Josias enfrentou um período conturbado da geopolítica. 
No ambiente interno do reino de Judá, havia instabilidade política e disfunções morais, espirituais e 
sociais. Josias assumiu o trono no meio da conspiração que matou seu pai Amom (2 Rs 21.23-24) e 
os judeus viviam em decadência promovendo a opressão, ambição, revoltas, traição e assassinatos. 
No ambiente externo, Josias reinou durante a turbulenta transição do império Assírio (que perdia 
cada vez mais força) para o expansionismo do império Babilônico (que ganhava cada vez mais força 
política e militar). 

                                                 
3 O rei Manassés inseriu um sincretismo religioso e idolatria no reino de Judá, contrapondo-se diretamente ao que estabelecia a 

Lei e a aliança (Êx 20.1-6; 24.1-11; Dt 18.9-14). Assim, a rebeldia de Manassés incluiu: A) O restabelecimento oficial do culto 

a Baal com todas as suas práticas litúrgicas imorais e cruéis (v.3,6-7); B) A introdução do culto sumério de adoração ao sol, lua 

e estrelas (v.3,5); e, C) A introdução à prática da feitiçaria e correlatos (v.6).   
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“No final do século VII, o extenso Império Assírio foi ameaçado pelos caldeus, quando Nínive não 
teve forças para enfrentar Nabopolassar, rei da Babilônia (625 a 605 a.C.). Por isso, entrou em 
colapso após a queda da sua principal cidade, Nínive (612 a.C.)”4.  
 
1.1.3 - Josias governou no curso final da existência de Judá como reino. 
O rei Josias recebeu um legado perturbador dos seus antecessores: a iminência do juízo divino. O 
exílio era o juízo mais cruel e traumático para uma nação, mas, por causa da multidão das suas 
transgressões e impenitência, o reino de Judá estava destinado para o exílio, assim como tinha 
acontecido com o reino de Israel que havia sido invadido, destruído e deportado para o exílio em 
terras estranhas.  
 
O rei Josias assumiu o trono de um povo cuja vida era alvo do juízo divino iminente e intransigente 
que poderia até ser adiado, mas não revogado. Eram os últimos anos do reino de Judá em direção 
à destruição; porém, a vida de Josias mostra como o temor ao Senhor, a obediência à Palavra de 
Deus e a piedade diante do Senhor produzem bons frutos – independentemente de quão decadente 
e difícil seja o tempo e o ambiente. 

 
Essa conjuntura histórica, política, religiosa e espiritual serve de pano de fundo para destacar as 
qualidades da vida e do reinado de Josias; sobretudo, ajudar a ressaltar a beleza, o valor e o poder de uma 
vida piedosa na presença do Senhor.  
 
1.2 - UM QUADRO DA VIDA DE JOSIAS. 

 
O nome “Josias” significa “o Senhor o sustenta, o fundamenta”5. Josias foi descrito como um homem 
piedoso e íntegro. O autor de Reis testemunhou: “Josias fez o que era reto aos olhos do SENHOR, andou 
em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda” (2 Rs 22.2). 
 
Evitou a hipocrisia: Purificou sua vida em primeiro lugar e ordenou sua vida e seu reinado, conforme o 
temor a Deus e obediência à sua Palavra. Evitou a impiedade: Cuidou da vida religiosa e espiritual do povo 
de Deus, resgatando-a da idolatria, imoralidades e violência.   
 
Abaixo são relacionadas as qualidades pessoais de Josias que orientaram seu reinado e impactaram a vida 
do povo de Deus.  

QUALIDADES NA VIDA PESSOAL 

A piedade: verdadeira e madura. 
2 Crônicas 34.3 afirma que aos dezesseis anos de idade ele começou a buscar de forma consciente e 
pessoal o SENHOR, Deus de Davi. A partir daí, foi colocado em desenvolvimento a construção de uma 
comunhão pessoal com Deus marcada pelo viver reverente e piedoso. Logo, a piedade que qualificou 
sua vida teve um início firme, foi duradoura e cada vez mais profunda. 

 

Integridade: sincera e sólida. 
2 Reis 22.2 e Crônicas 34.2 afirma que ele viveu com retidão, de modo que não se desviou nem para a 
direita nem para a esquerda, ou seja: ele consagrou a totalidade da sua vida, se afastou dos pecados 
graves como de qualquer desagrado a Deus, por mais simples que parecesse e, nesse procedimento, 
foi dito por íntegro diante do Senhor. Foi limpo de mãos e puro de coração (Sl 24.4). 

                                                 
4 GARDNER, Paul. Quem é quem na Bíblia Sagrada. São Paulo, SP: Editora Vida, 2005, p.385. 
5 CHAMPLIN, Russell Norman. O Antigo Testamento interpretado: versículo por versículo: vol. 6: dicionário: A – L. 2ª ed. São 
Paulo, SP: Hagnos, 2001, p.4576. 
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CONCLUSÃO – A Necessidade de Avivamento pela Palavra 
 
Aquele contexto de rebeldia e decadência entre o povo de Deus era o pano de fundo que tornava urgente 
e imperativo uma renovação espiritual. Este princípio é inerente à renovação: algum elemento estranho 
e ruim corrompeu o estado bom de algo. No caso de Judá, a rebeldia, idolatria, imoralidade e crueldade 
foram os elementos estranhos que corromperam o modo de viver santo do povo de Deus. Precisamos nos 
perguntar: quais elementos estranhos estão corrompendo nossa comunhão com Deus? Que tipo de 
pensamento, sentimento ou atitude pode está corroendo nossa comunhão com Deus?   
 
Reconhecer que há algo errado, é o primeiro passo para buscar renovação espiritual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOIO: 

 
Comissão de Educação da CEADEMA 

 
Conduzindo a Educação Através do Reino 

 


