Programa de Qualidade de Vida
O Rei Josias

• Foi impactado pela palavra de Deus (2 Crônicas 34, 19) - pois a
palavra precisa mexer com a nossa estrutura, promovendo
mudanças e vida de Deus.

Restaurador do culto ao Senhor

• Colocou seu coração em Deus (2 Crônicas 34. 27) - pois onde
estiver seu coração ali estará o seu tesouro.

O rei Josias tinha Josias oito anos quando começou a reinar e
trinta e um anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos
olhos do SENHOR e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se
desviar deles nem para a direita nem para a esquerda.
2Cr.34.1,2
Josias buscou ao Senhor na sua mocidade. Foi o último dos reis
justos de Judá. Já aos dezesseis anos começou a buscar o Senhor
com toda a dedicação (2Cr 34.3) e, quatro anos mais tarde,
começou a expurgar de Judá a religião falsa (2Cr 34.3,4).
Enquanto o templo estava sendo restaurado, Hilquias achou o
livro da Lei escrito por Moisés (2Cr 34.15). Surgiu daí um novo
compromisso com a Palavra de Deus, e todo o país experimentou
uma renovação espiritual (2Rs 23.1-30).
Os profetas Jeremias, Sofonias e Habacuque ajudaram Josias no
seu esforço de reconciliar o povo com Deus (quanto à condição
espiritual do povo nos tempos de Josias, verifique em Jr 1-12; Hc
1.2-4; Sf 1.1).
A dedicação de Josias ao Senhor revela que um jovem (ele estava
com vinte e seis anos nessa ocasião) pode ser dedicado ao Senhor
e à sua causa, da mesma forma, ou até mais do que muitos
homens mais maduros.
Segredos de Josias:
• Buscou um referencial - 2Rs.22.2 E fez o que era reto aos olhos
do SENHOR; e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não
se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda.
Devemos observar os bons exemplos, pois vivemos numa
sociedade onde a mídia e a redes de TV, colocam traficantes e
pessoas corruptas como exemplos; desta forma, vivemos num
mundo corrompido.
• Destruiu tudo o que afastava e separava o povo dos princípios
e da palavra de Deus (leia 2 Crônicas 34. 3 ao 7) -pois não adianta
desejar agradar a Deus e andar em conformidade com o mundo
(Tiago 4.4); a amizade com o mundo é inimizade contra Deus.
• Restaurou o culto ao Senhor (2 Crônicas 34, 8 ao 13) - Amados,
precisamos fazer uma reflexão de como está o nosso culto,
revendo se há algo abominável que desagrada ao Senhor em
nossas vidas, pois não podemos andar em conformidade com o
que desagrada ao Senhor.
• Colocou a palavra de Deus como prioridade (2 Crônicas 34, 15
ao 18), estabelecendo a palavra como manual de vida - A palavra
de Deus precisa ser o nosso manual de vida.

O erro de Josias foi ter entrado numa guerra que não lhe
pertencia (2 Crônicas 35, 20 a 27), como servo do Senhor. Ele
tomou uma decisão sem pedir a direção de Deus - Devemos
sempre buscar de Deus uma direção para tudo, seja algo simples
ou complicado. Saiba que a direção de Deus é fundamental para
o nosso sucesso. Não faça nada sem a direção de Senhor!

Perguntas:
1. Qual o personagem da bíblia que você gostaria de citar
como exemplo?
2. O que precisa ser restaurado em sua vida?
3. Você já entrou numa guerra que não era sua, e sofreu as
consequências?
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