JOAS – ACERTOS E DESACERTOS
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MOMENTO DA VISÃO
“Estava indo tão bem!” Esta frase de um conhecido humorista serve para exemplificar o que foi o reinado
de Joás em Judá. Às vezes, na vida há pessoas que começam agindo muito bem, mas, por algum motivo ou
circunstância, no final não agem tão bem assim. Não perseveram no mesmo caminho inicial. Desviam-se
completamente do objetivo primeiro, indo de mal a pior. Na vida cristã todos nós corremos este perigo. Não
podemos abandonar o primeiro amor. Não podemos retroceder. A vida cristã nos desafia a começar bem, mas
também terminar bem, pois o final é tão importante quanto um bom começo. Aprendamos com os erros e
acertos do rei Joás.
QUEBRA GELO:
Pergunte em sua célula:
1. Você já fez algo que começou bem e depois terminou mal?
2. Alguma vez você fez algo que não queria fazer, simplesmente porque estava junto com algumas
pessoas que estavam fazendo também?
TEXTO: 2 Crônicas 24:1-16
INTRODUÇÃO:
• A situação do reino de Judá antes de Joás assumir o trono era desesperadora. Havia assumido o reinado,
indevidamente, a rainha Atalia. Atalia era tão má que para assumir o trono, após a morte de seu filho
Acazias, matou os próprios netos (II Crô. 22:10) à exceção de Joás, que mais tarde seria aclamado como
legítimo rei de Judá. Graçasà sábia intervenção de Jeosabeate, esposa do sacerdote Joiada, Joás foi
escondido durante seis anos de reinado de Atalia (II Crô. 22:12).
• Aos sete anos de idade, o monarca mais jovem a ocupar o trono, sob o comando do sacerdote Joiada, Joás
foi ungido rei de Judá e aclamado pelo povo com as tradicionais palavras “viva o rei!” (II Crô. 23:11). Os
seis anos que antecederam a posse do rei foram anos de verdadeira confusão religiosa. O templo do Senhor
fora completamente esquecido, os utensílios sagrados foram usados para idolatria (v. 7). O culto com
adoração a falsos deuses fora definitivamente estabelecido. Existia um templo edificado à adoração de Baal
(II Crô. 23:17), o povo tinha deixado de ser o “povo de Deus”. Entretanto, durante o reinado de Joás, o
templo foi reparado e durante algum tempo a verdadeira religião foi em grande extensão restaurada na terra
judaica.
• Tudo isto aconteceu por motivo da tentativa de golpe de Atalia, tentando assumir um lugar que não era seu
por direito. Na história recente do Brasil, vimos algo semelhante com o golpe militar de 1964. Militares
ocuparam lugar que não lhes pertencia, interromperam o processo democrático, limitaram a liberdade de
expressão, estabeleceram o medo na sociedade, torturando e matando pessoas. Graças a Deus isto já
passou. Recentemente, o mesmo aconteceu no Haiti, levando a sociedade a uma confusão total. Um líder,
um presidente, um rei precisa ter legitimidade em sua função. Todas as vezes que alguém ocupa um lugar
que não é seu por direito, a confusão se estabelece.

1. O BENEFÍCIO DE UMA BOA ASSESSORIA
• Quando se lê a história do rei Joás, percebe-se que o seu sucesso inicial aconteceu por ter ele sido bem
assessorado. Joás era ainda um garoto de apenas sete anos quando assumiu o trono. Na sua menoridade
ele foi muito bem assessorado pelo sacerdote Joiada, que o protegeu da morte quando Atalia assumiu o
trono. Ninguém governa sozinho. Um presidente, um governador, um rei e até mesmo um ditador, precisam
de cooperadores para elaborar e dirigir o Estado.
• Dificilmente o rei conseguiria fazer alguma coisa boa se não fosse a assessoria e a influência do sacerdote
Joiada. O texto bíblico registra este detalhe: “Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do
sacerdote Joiada” (II Crô. 24:2). Joiada era um homem de virtudes essenciais a um cooperador. Era um
homem paciente, preparado, determinado e dedicado, com uma vida santificada ao Senhor. Bons ministros,
bons secretários, bons companheiros, são prelúdio de um bom governo e um bom Estado. Como afirma
Maquiavel, “o príncipe é conhecido por aqueles que o rodeiam”. Alegra-nos, ao ler a história do reinado de
Joás, perceber a benéfica influência de um homem levando o povo ao bem comum. Joiada foi tão influente
que quando faleceu recebeu honras de um rei. “Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis; porque tinha
feito bem em Israel, e para com Deus e a sua casa” (II Crô. 24:16). O pequeno brilho do reinado de Joás
deve-se a este ótimo assessor.
• Na vida diária, precisamos ser orientados por pessoas assim. Uma boa orientação, um bom conselho, uma
boa assistência, isto é fundamental. Sejamos humildes e tenhamos a visão daqueles que são competentes
para nos assessorar.
2. O VALOR DE UMA BOA ALIANÇA
• No reinado de Atalia ocorreu uma drástica mudança no clima religioso. Atalia era adepta do culto a Baal e
essa foi uma prática comum na Jerusalém daqueles dias. Contudo, ainda sob a influência de joiada, o rei
Joás assume o trono com novas perspectivas religiosas. O texto bíblico registra: “Joiada fez aliança entre
o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor; como também entre o rei e o povo” (II Reis
11:17). Esta aliança foi uma volta a verdadeira religião. Como resultado desta aliança Joás resolveu
“restaurar a casa do Senhor” (II Crô. 24:4). Levando o povo a uma restauração religiosa. Atalia e seus filhos
tinham destruído o templo do Senhor e usavam os utensílios sagrados do templo no serviço dos baalins (II
Crô. 24:7).
• Como fruto desta aliança com o Senhor, o rei também colocou ordem na maneira de se receber o imposto
do povo para a obra de reparação no templo. O rei deu ordem e “fizeram um cofre e puseram do lado de
fora, à porta da casa do Senhor” (II Crô. 24:8). Vale a pena registrar que até hoje a maioria das igrejas
cristãs conservam este pequeno cofre, chamado de gazofilácio, onde os cristãs alegremente depositam
seus dízimos e ofertas ao Senhor, cumprindo assim a determinação bíblica (Mal. 3:10).
• Através desta aliança, também elimina-se de Judá o culto a Baal com destruição do seu templo e a morte
do sacerdote Matã (II Crô. 24:17). Ainda como fruto desta aliança entre o rei e o Senhor foi sua aliança com
o povo. Esta aliança dá legitimidade e sustentação a qualquer governo. O povo quer viver uma vida
tranquila, sem perturbações de um mau governo. Com a aliança feita, o “povo se alegrou e a cidade ficou
tranquila” (II Reis 11:20).
• Nossas alianças devem produzir bons frutos para as pessoas. Frequentemente vemos pessoas com medo
de abrir seus negócios ou empresas por causa da interferência, nem sempre boa, do Estado. Que bom
seria se nossos governantes entrassem numa aliança com o Senhor Deus, levando o povo a uma autêntica
adoração e entrando numa aliança com o próprio povo. Este é um alvo da democracia que precisa ser
resgatado: governo e povo em plena harmonia, um existindo para o bem-estar do outro.
3. UM ERRO FATAL
• A história do reinado de Joás muda completamente após a morte de Joiada. A apostasia voltou a todo
vapor, quando os príncipes de Judá persuadiram o rei a reverter aos ídolos e ao culto dos poste-ídolos.
Advertidos por vários profetas (II Crô. 24:19) “para voltarem ao Senhor”, não deram ouvidos à voz destes.
A decadência do reino e do rei chega ao cúmulo do assassinato de Zacarias, filho de Joiada, quando este,
falando em nome do Senhor, condena a transgressão dos mandamentos do Senhor (II Crô. 24:20). Por
mandado do rei, Zacarias foi apedrejado, “no pátio da casa do Senhor” (II Crô. 24:21).
• Joás desprezou completamente as profecias dos homens de Deus e esqueceu rapidamente de seu
assessor Joiada. Cometeu um erro fatal. Abandonou os mandamentos do Senhor; deu ouvidos a voz dos
príncipes de Judá fazendo voltar a idolatria no meio do povo; rompeu a aliança com Deus e com o povo.
Além destas coisas, Joás, que havia reparado o templo do Senhor, resolveu profaná-lo, tomando os
utensílios sagrados, bem como todo o “ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor”, entregandoos a Hazael, rei da Síria, numa espécie de suborno para evitar o ataque deste rei a Judá.
• Quantos governantes e líderes têm um fim trágico porque cometem este erro fatal perdendo a confiança do
povo, tal qual o salmista adverte: “Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses” (Sal.
16:4). No transcurso de um governo o final é tão importante quanto um bom começo. O erro de Joás no

final de seu reinado foi fatal, pois, custou-lhe a vida. O exército dos sírios, com poucos homens, derrotou
um exército numeroso de judeus e feriu a Joás. seus servos, ao invés de curá-lo, deram-lhe um golpe mortal.
No seu sepultamento não lhe deram as honras de um rei (II Crô. 24:25). Joás não soube aproveitar o bom
começo de seu reinado.
PARA DEBATE NA CÉLULA:
1. À semelhança de Joás, por que tantos líderes começam bem e terminam mal?
2. Diz o ditado: “Diga-me com quem andas e eu direi quem és”. O que você acha disso?
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte.”
(Provérbios 14:12)

