
Um recurso para apoiar os dinamizadores na preparação e 
recapitulação da Lição da Escola Sabatina  

À ESCUTA DO TEXTO 

Texto de base | 2 Crónicas 20:1-22 

 

 

  

ESCOLA SABATINA | 1º TRIMESTRE 2023 
“GERIR EM FAVOR DO MESTRE – até que Ele 

venha” Lição 11 |  
GERIR EM 
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Verso Áureo 
“Oferece a Deus 

sacrifícios de louvor, e 
paga ao Altíssimo os 
teus votos. E invoca-

me no dia da 
angústia, e u te 
livrarei, e tu me 

glorificarás”. (Salmos 
50:15-15) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  
 
Já viveu uma situação de crise em que teve que agir rapidamente? Pode dar o seu 
testemunho? 
 
 

APROXIMAR: 
 
O reinado de Jeosafá é relatado entre 2 Crónicas 17 a 21:1. Ele tornou-se rei depois 
da morte do seu pai. E desde o início (2 Crón.17:1), é relatado que «ele se tornou 
forte diante de Israel», ao desenvolver um forte exército (tropas e guarnições 
colocadas de forma estratégica por todo o país – versos 2, 13-19). Ele também 
construiu fortalezas e cidades armazéns (v.12). 
 
Fiel ao Senhor, o Deus do seu pai, ele enviou príncipes e levitas para instruírem Judá 
com o livro da lei (v.7-9). Ele também suprimiu «os altos e os aserins cultuais» 
pagãos no país de Judá (v.6). Assim, Jeosafá foi abundantemente abençoado pelo 
Senhor, o seu reino foi fortalecido e nenhum dos países vizinhos lhe fez guerra (v.10, 
18:1). 
 
O capítulo 18 mostra-nos um Jeosafá que faz uma aliança pelo casamento com 
Acabe. Ora Acabe, rei de Israel (v.4), não seguia os mandamentos de Deus (2 
Crón.17:4). Este último empurra Jeosafá para que ataque com ele a Ramote-Gileade 
(2 Crón.18:2). Aqui o verbo traduzido por “incitou” (em algumas versões), é 
frequentemente utilizado no sentido de incitar para fazer o mal. A continuação do 
relato, com a intervenção do profeta Miqueias e as condições da morte de Acabe, 
mostram-nos que o rei não escutou os conselhos do Senhor. 
 
Por meio do seu profeta Jeú, filho de Hanâni (a vidente), o Senhor advertiu Jeosafá 
sobre esta má aliança. Assim, tendo em vista a sua fidelidade e as suas boas ações, 
Deus não age com tanto rigor para com ele. Jeosafá continuará a conduzir Judá para 
que permaneça fiel e escute os mandamentos do Senhor (2 Crón.19). 
 
 

OBSERVAR:  
 
Jeosafá, rei de Judá, encontra-se confrontado de repente com um importante 
ataque, dado que os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas se aliaram contra ele. Em 
2 Cron.20:1, eles são apresentados como uma grande multidão. 
 
A reação de Jeosafá parece legítima: ele tem medo! 
No entanto, ele não permanece inativo, paralisado por esta emoção. 
 
Para descobrir o encadeamento das suas ações, faça a lista dos diferentes verbos 
que aí são apresentados: 

 Decide consultar o Senhor (verso 3). 
 

 Proclama um jejum por todo o Judá (v.3). 
 

 O povo segue-o: 
o Judá junta-se para procurar o Senhor. 
o Vêm de todo o país para suplicar ao Senhor (v.4). 

 
 Jeosafá coloca-se de pé diante da assembleia de Judá e de Jerusalém (v.5). 

Mateus 6:32-33 -   
“Decerto vosso Pai 
celestial bem sabe 
que necessitais de 
todas estas coisas;  

mas, buscai 
primeiro o reino de 

Deus e a sua 
justiça, e todas 

estas coisas vos 
serão 

acrescentadas.” 
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 Ele dirige-se a Deus, proclamando ao Senhor e descrevendo a situação (v.6-
12). 

o Quais são as etapa e os elementos principais aqui relatados pelo rei? 
 

 Todo o Judá (os homens e as suas famílias – esposas e filhos) mantêm-se de 
pé diante do Senhor (v.13). 

o O que pensa do paralelo entre os versos 5 e 13? 
 

 O Senhor fala por meio de Jaaziel (v.14-17). 
o Quem é Jaaziel? Porque é que o seu ancestral Asafe é importante? 

(1 Cron.25:19). 
o Qual é a sua mensagem? 

 
 Como é que Jeosafá e o povo reagem? E os levitas? (v.18-19). 

 
 No dia seguinte, de manhã, que faz o povo de Deus (v.20)? Como é que o rei 

acompanha o seu povo? 
 

 Que tipo de iniciativa toma ele (v.21-22): isto parece-lhe importante? 
Porquê? 

 
 

ADERIR:  
 
Diante desta situação inédita para ele e para o seu povo, ser atacado por uma 
coligação inimiga, Jeosafá lembra-nos como é importante: 

1. Lembrar-se de quem é Deus. Isto é, o Senhor Criador e Salvador, ao 
relembrar-se daquilo que Ele já fez na nossa vida: as suas libertações, a sua 
presença eficaz como fonte das nossas vitórias. Assim relembradas, as 
ações virão dar-nos força diante de novos desafios. 
 

2. Manter-se de pé e seguir as diretiva do Senhor. 
 

3. Louvar ao Senhor sempre: antes, durante e depois da resolução da 
situação. 
 

Dar lugar ao louvor é muito importante, pois por meio dele relembramos as 
maravilhas que o nosso Senhor já realizou no passado, mas também reaviva as 
nossas forças e a nossa esperança em Deus. Ao cantar e louvar ao Senhor, ficamos 
mais firmes no presente, e a nossa confiança aumenta para nos entregarmos nas 
suas mãos. 
 
 

ORAR:   
 
Querido Pai Celeste, que a minha memória esteja sempre repleta do testemunho 
das bênçãos do Senhor, e que a minha boca e o meu coração cantem louvores em 
permanência. Amém.  
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