JOSIAS – O FIEL REFORMADOR DE JUDÁ

Março
ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
Quando alguém estuda a História da Reforma Religiosa do século XVI, fica impressionado com a
intrepidez dos reformadores. Eles confrontaram as autoridades religiosas do seu tempo, e denunciaram a
idolatria, bem como os desmandos da Igreja.
Ao se estudar o Antigo Testamento, especialmente os livros dos Reis e das Crônicas, verifica-se que
vários servos de Deus efetuaram, também reformas expressivas.
Dentre os reformadores mencionados no Antigo Testamento, o rei Josias destaca-se como personagem
proeminente. As reformas que ele empreendeu abrangeram a vida religiosa e social. Josias já foi considerado
um revolucionário, mas é preferível vê-lo como um reformador. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus.
Portanto, observa-se que por ocasião do reinado de Josias, o povo experimentou um avivamento
espiritual.
É importante constatar que esse avivamento resultou de uma reforma iniciada com a valorização da
Palavra de Deus. Depois que o rei e o povo se voltaram para a Palavra de Deus, começaram as transformações.
QUEBRA GELO:
Pergunte em sua célula:
1. Reforma tem a ver com mudanças. Você gosta de mudanças?
2. O que hoje seria mais difícil mudar na sua vida?
TEXTO: 2 Reis 22:1-10 e 23:1-3
INTRODUÇÃO:
• É interessante dar ênfase ao seguinte fato: o nascimento do rei Josias foi profetizado (I Reis 13:2). Ele foi
o 16o rei de Judá e é considerado um dos melhores e mais fiéis. Em consequência da impiedade e da má
administração dos reis anteriores - Amom e Manassés - a situação encontrada por Josias era de completo
relaxamento na vida religiosa do povo. Verifica-se um total descompromisso com o Deus verdadeiro. Havia
santuários, imagens e práticas de idolatria, tanto no reino do Norte como no do Sul.
• Desejoso de reverter esse quadro, Josias empenhou-se na promoção de uma profunda reforma religiosa.
Hilquias, o sumo sacerdote encontrou o Livro da Lei na Casa do Senhor. A partir da redescoberta do Livro
da Lei do Senhor (Provavelmente o livro de Deuteronômio), Josias empreendeu uma verdadeira reforma de
aspectos político-religioso, marcando, assim, um novo tempo na história de Judá.
• O final da vida de Josias foi triste. Ele foi ferido em uma batalha ocorrida em Megido, levado para Jerusalém
não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer. O seu reinado estendeu-se pelo período de 31 anos. Conforme
a narrativa de II Reis 23:25. “Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao
Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de
Moisés; e depois dele nunca se levantou outro igual”.
• A sociedade atual em muito se assemelha à encontrada por Josias no início de seu reinado: ignorância da
Palavra de Deus, idolatria e impiedade.

•

A época de Josias foi marcada por uma abrangente reforma. O mundo, hoje, também carece de uma
urgente reforma que atinja não só a religião, mas também a política, a economia, a arte e a cultura.

1. COMPROMISSO COM DEUS
• Conforme II Reis 22:2, Josias “fez o que era reto perante Deus, andou em todo o caminho de seu pai Davi
e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda”.
• Certamente esse firme compromisso com Deus foi elemento motivador das reformas efetuadas por Josias.
• Quem tem compromisso com Deus não se desvia do caminho e faz o que é reto diante do Senhor.
• O compromisso com Deus é fundamental para despertar e orientar toda reforma religiosa a ser realizada.
Quando o compromisso com Deus não existe, o caos se estabelece. Josias, no passado distante, Martinho
Lutero - dentre outros - no passado mais recente, são exemplos notáveis de que o compromisso com Deus
é fundamental para as reformas tão necessárias em determinados períodos da história.
• É preciso que se entenda que o Deus de Josias e Lutero deseja nos instrumentalizar, também hoje, para
as reformas que o nosso tempo exige.
• A qualidade e o grau do nosso compromisso com Deus, determinarão o nosso envolvimento com o desafio
reformador presente em tantos aspectos de nossa sociedade atual (Rom. 12:2).
2. VALORIZAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS
• Outra marca evidente do ideal reformador de Josias é a valorização da Palavra de Deus como elemento
central e orientador de todo o processo reformador (II Reis 23:1-3). Diz o texto que “todo o povo se uniu a
essa aliança”.
• A aliança consistia em seguir ao Senhor, guardar os seus mandamentos, testemunhos e estatutos e cumprir
as palavras da Lei do Senhor. Afirma o salmista que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor (Sal. 144:15).
• A nação que é temente ao Senhor, dá à sua Palavra o valor que ela merece. A Palavra lida, estudada e
meditada, é fonte de instrução, e promove o crescimento espiritual (Esdras 7:10; Apoc. 1:3). Pode-se dizer
que a reforma religiosa verificada nos dias do rei Josias começou com a valorização da Palavra.
• O mesmo ocorreu por ocasião da reforma religiosa no século XVI quando se declarou: “Sola Scriptura” (Só
a Escritura). Quando se abandona a leitura e o estudo da Bíblia, o povo perde o rumo e passa a viver à
revelia, buscando orientação em fontes condenadas pela Palavra de Deus, como a astrologia, tão em voga
atualmente. Quem não conhece o Evangelho, acredita em qualquer coisa.
• O povo precisa conhecer a Palavra de Deus; precisa conhecer a verdade (João 8:32).
3. RESPONSABILIDADE DA PALAVRA DE DEUS
• Tal responsabilidade de Josias pode ser vista a partir das seguintes medidas:
•
•
•

Restauração do Templo
Aos 18 anos, Josias tomou medidas enérgicas para a reconstrução do templo (vv. 3-7). Essa restauração
era por demais importante, pois significava a revitalização da fé em Judá. De nada adianta apenas um
discurso que fala de mudanças.
É necessário um envolvimento efetivo na obra de Deus, que revele zelo e compromisso. Josias entendeu
que era preciso manter viva a religião bíblica. É importante entender que atualmente só conseguiremos um
mundo melhor se a religião cristã estiver viva e atuante, e os seus princípios forem mais valorizados e
postos em prática. A igreja precisa ser, sempre, restaurada em todos os aspectos, pois ela é agência de
“evangelização, serviço e transformação histórica”.

•
•

Correção dos desvios
Através da leitura da Lei, Josias reconheceu que o povo estava vivendo enganado. Essa leitura mostrou ao
povo que Deus não aceita ser representado por imagens e ídolos fabricados pelos homens (Êxo. 20:3-5).
O que fez Josias? Por toda parte ele exterminou cada vestígio de adoração pagã (II Reis 23:24; II Crô. 34:67). Infelizmente, após a morte de Josias, o povo voltou à idolatria. Josias começou a combater a idolatria,
nas suas várias formas, tanto em Judá quanto em Israel (II Reis 22:1-2). Idolatria é pecado severamente
condenado nas Escrituras: “Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto” (Mat. 4:10).

•
•

Restauração do Culto
Josias tornou o culto de Judá vivo, alegre, dinâmico e direcionado a quem de direito (II Reis 23:21-23). Ele
ordenou a celebração da Páscoa com uma solenidade tal como não se tinha visto desde os tempos de
Samuel (II Crô. 35:1-19). Essa celebração marcou o início de um novo momento na atividade de adoração
de Judá.
Se por um lado, as reformas de que carecemos têm um aspecto horizontal - no sentido de reformas sociais,
por outro lado, nunca podem perder seu aspecto vertical, através de uma verdadeira adoração a Deus.

•

PARA DEBATE NA CÉLULA:
1. A reforma religiosa ocorre espontaneamente ou acontece quando é buscada?
2. A igreja Evangélica, hoje, está carecendo de reforma religiosa? Porque?
3. A Bíblia é a nossa única norma de fé e prática. Isso tem sido demonstrado na prática?
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom.”
(Lucas 6:43)
Terminam aqui as nossas lições sobre os reis de Israel e Judá. Que Deus possa muito ter lhe abençoado
no estudo dessas lições. E que o irmão possa, não só ter aprendido um pouco mais da Palavra de Deus, mas
principalmente ter retido os ensinamentos aqui transmitidos, afim de pô-los em prática em seu viver diário.
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