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REI JOSIAS - O REI QUE TEVE UMA EXPERIÊNCIA COM DEUS 
 

Referência bíblica 

“Porque, no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, 

seu pai; e; no duodécimo ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, e dos 

bosques, e das imagens de escultura e de fundição.” 

2 Crônicas 34:3 ARC 

 
Mensagem 

 

Rei Josias - Com 16 começou ele teve uma experiência com Deus! 

 

É incrivelmente interessante ver que Deus quer a todos! Não importa idade, sexo, raça, todos               

temos a mesma oportunidade quando permitimos que Sua presença nos tome e nos encha. 

 

Algumas pessoas se julgam muito novas para conhecer a Jesus Cristo; outras presumem estar              

muito velhas. A verdade é que jamais um homem ou uma mulher, um jovem ou um velho, e                  

mesmo uma criancinha ficaram iguais depois de conhecer o nosso Deus. 

 

“Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores.” 

Salmos 34:4 ARC 

 

Eu nasci em um lar cristão. Não era um lar totalmente cristão, mas falava-se muito de Deus. Minha                  

mãe embora, na época não estivesse assídua em uma igreja, via em nossa vizinha a oportunidade                

de me levar para aprender sobre Jesus Cristo. Aos 8 anos, eu já participava de escolas bíblicas em                  

uma igreja cristã perto de casa. 

 

Hoje percebo como foi importante a insistência de minha mãe. No início, eu ia pela novidade do                 

lugar; depois pelo que ele poderia me oferecer; e, por fim, eu ia porque minha mãe mandava... 

 

Mas, quando tinha 12 anos, algo aconteceu. Tomei a iniciativa, por livre e espontânea vontade, de                

me batizar. Queria conhecer mais ao Deus que me ensinaram, assim tem sido em meus dias até                 

agora, procurar mais e mais ao Senhor, encontrá-lo em todo o tempo, de formas diferentes e cada                 

vez mais profundas... 

 

Entretanto, percebo que muitos desprezam sua mocidade, presumindo ou achando que Deus seja             
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sério demais para fazer parte de suas vidas. Muitos ignoram que podem ser marcados ainda novos                

por esse Deus. Hoje posso dizer: ELE É MARAVILHOSO! 

 

Existem ainda aqueles que foram privilegiados ao nascerem em um lar voltado para o Reino dos                

Céus, onde se ora antes de comer, onde os pais participam ativamente das obras da igreja. Eles                 

nasceram vendo o caminho a ser seguido, mas escolheram NÃO seguir. Fazem isso porque              

acreditam que seus pais já fazem o por eles e que, quando ficarem adultos, serão iguais a seus                  

pais. Todavia, por enquanto, querem apenas ser comuns e iguais a todos os demais da sua idade. 

 

Penso que nos dois casos há erros nas escolhas. Não pretendo persuadi-los a nada com esse texto,                 

mas quero escrever essa carta com o objetivo de mostrar uma via diferente daquelas pelas quais                

vocês possam estar andando hoje. 

 

 

Meus pais não são tão crentes assim como vocês pensam! 

 

O Rei Josias teve péssimos exemplos dentro de casa, seu pai Amom e seu avô Manassés estão                 

considerados entre os piores reis que reinaram em Jerusalém. Foram homens que não andaram              

nos caminhos do Senhor, fizeram o povo pecar, adoraram outros deuses, instituíram práticas que              

eram abomináveis a Deus. Sobre eles restou-se um resumo triste: reis que fizeram o que era maus                 

aos olhos de Deus. 

 

Josias nasceu neste momento da história. Seu reinado começou quando tinha 8 anos de idade.               

Naquele momento, ele tinha dois caminhos que poderia seguir: um que já havia sido deixado por                

seu pai e seu avô ou conhecer e obedecer a Deus. 

 

Concordo que, quando se cresce em um lar onde os maus exemplos superam os bons exemplos,                

fica mais difícil escolher algo diferente do que já se vive. Se por um lado Josias tinha exemplos                  

ruins, de outro lado DEUS proveu exemplos bons para Si. 

 

O Rei Ezequias e o próprio Rei Davi eram antepassados desta criança. Com isso, seus conselheiros                

e sua mãe (Jedida filha Adaías de Boscate: ler 2 Reis cap. 22:1) procuraram ensinar esse jovem rei                  

a olhar o exemplo dos bons reis que o antecederam. 

 

Pode acontecer que em sua casa não haja bons exemplos ou modelos de vida que amam a Deus                  

com todo o coração. Entretanto, nosso Deus sempre provê alguém que nos mostre onde está o                

caminho iluminado, chamado Jesus! 

 

Foi assim comigo. Dou graças a Deus pela minha vizinha (na verdade tenho uma dívida de amor                 
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com sua vida), pois ela me levava para a igreja. Depois tive as professoras da escola bíblica, que                  

pacientemente me ensinaram sobre Jesus Cristo; mais tarde, os membros da igreja, os pastores e,               

por fim, descobri a Bíblia e suas histórias, e ela me apresentou à presença de Deus. 

 

Vou me colocar em seu lugar neste momento, posso? 

 

Imagino que você deve pensar que seja mais fácil ser filho de crentes, pois já no berço recebe,                  

além do carinho e amor, várias doses de Deus e aprende desde pequeno sobre Jesus. Mas você                 

que pensa assim se esquece que Deus nos conheceu ainda quando estávamos na barriga de nossas                

mães. 

 

“Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e, antes que saísses da madre, te 

consagrei, e te constituí profeta às nações.” 

 Jr 1:5 ARC 

 

O nosso Deus jamais chega atrasado. Você pode estar desprezando as várias formas que o próprio                

Deus pode estar usando para mostrar-lhe os modelos e padrões de homens e mulheres que               

servem a ELE, e que nos inspiram a conhecê-Lo. O Rei Josias teve a mãe, eu tive uma vizinha, pode                    

ser um amigo, um professor, um passeio... não pense que Deus não é criativo, pois Ele sempre                 

encontra uma forma de nos surpreender. 

 

Todos somos levados ao caminho de Deus (Jesus Cristo) de alguma forma. Você precisa encontrar               

a forma que Deus está usando para te mostrar esse caminho e precisa dar uma chance para si                  

próprio.  

 

Foi assim comigo. Teve um dia que minha mãe determinou: “você vai à igreja”. Eu disse: “não                 

quero” (falei com tom de certeza). Ela insistiu e ameaçou-me com algo, mas me mantive firme! Ela                 

então suspirou e disse assim: “Deus, eu fiz o que pude, o que estava ao meu alcance…”.  

 

Deus entendeu o recado, e agora era entre eu e ELE. Eu não fui para a igreja naquele dia,                   

entretanto, a igreja estava ardendo dentro de mim. Me sentia vazio, sem graça; sentia que algo                

estava faltando e não conseguia entender o que era.  

 

Foi um dia cinza, sem o colorido que imaginei que poderia ser, então percebi que estava sentindo                 

falta de estar em comunhão com Deus. Daquele dia em diante passei a buscar a Deus, como o Rei                   

Josias passou a buscar a Deus.  
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É IMPORTANTE falar que nossos pais podem ou não ser os modelos de vida cristã, deixados por                 

Deus a nós. Hoje tenho um carinho tão grande por meus pais, pois entendo que eles, dentro da luz                   

que tinham, me ajudaram a conhecer a Jesus. 

 

Você que pode até jogar toda a responsabilidade para os seus pais, por eles não estimularem sua                 

vida a andar com Cristo, mas saiba que a revelação de Deus a nós é feita pelo Espírito Santo e não                     

por homens. Por isso, cabe a você olhar para Deus. 

 

“Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 

1 Coríntios 2: 10-16 ARC 

 

 

Minha vida mudou 

 

O livro de 2 Crônicas nos conta que com 8 anos de idade Josias foi apresentado aos caminhos do                   

Senhor; e que aos 16, ele decidiu buscar a Deus por conta própria. 

 

O que você acha que vai acontecer quando você começar buscar a 

Deus? 

 

É exatamente isso que você pensou, sua vida vai mudar. Você vai ter uma experiência com Deus! 

 

Sua vida muda porque passa a enxergar os feitos de Deus, a entender Seu amor e a compreender                  

Seu papel diante de todas essas coisas.  

 

Você pode até não ser um rei, mas isso não significa que Deus não seja O Deus! O mesmo Deus                    

que se mostrou a um Rei (como foi com Josias) está se mostrando para você neste momento,                 

enquanto você lê esta carta. 

 

O Rei Josias viu todo o amor de Deus, assim como milhares e milhares de pessoas encontram o                  

amor de Jesus Cristo. Impossível é ficar igual depois desta revelação! 

 

Quando você perceber que tudo o que Deus quer é que você esteja perto Dele, que você seja                  

amigo Dele, que converse com ELE e que O escute, sua vida também mudará. 

 

A mudança na vida de Josias foi assustadora. Assim que ele começou a conhecer a Deus, tratou de                  

desfazer todos os erros cometidos pelo seu pai e seu avô. Ele passou a purificar a sua vida e a do                     
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seu povo, passou a incentivar que todos estivessem mais perto de Deus. 

 

A mudança na vida de uma pessoa que encontra Jesus é tão grande, que todos ao redor passam a                   

ser afetados. Na sequência, passamos a ter uma inquietação pelas coisas erradas que vemos e               

percebemos em nós. Se isso estiver acontecendo com você hoje, não se assuste, porque é normal.                

Na verdade, quando nos encontramos com a Santidade de Deus, questionamos tudo em nossas              

vidas; incluindo nossa bondade, nossa tolerância, nossos sonhos... tudo passa a ser comparado             

com aquilo que vemos de Cristo Jesus. 

 

Entretanto, quando Josias fez 26 anos, a maior mudança que ele poderia ter tido aconteceu...               

Revirando os escombros da reforma que faziam na Casa de Deus (Tabernáculo), o Sumo Sacerdote               

Hilquias achou o livro da Lei, que alguns estudiosos acreditam ser o livro de Deuteronômio (penso                

que ele deve ter lido o capítulo 28), a reação dele foi de quebrantamento total. 

 

É impactante quando se descobre que estava fazendo tudo errado, que estava longe de Deus, mas                

que agora está bem perto! Passamos a ver que Sua santidade excede nosso entendimento, e que,                

mesmo assim, Sua longanimidade nos alcança. Tudo porque ELE nos ama. 

 

Sim, eu costumo chamar de virada das chaves! 

 

Penso que todos precisamos ter um momento onde as chaves começam a virar e passamos a                

compreender porque vamos à Igreja, porque pregamos o evangelho de Cristo, porque ansiamos             

pela volta de Jesus, porque, porque, porque… 

 

O ainda jovem o Rei Josias provoca uma nova revolução no seu 

reinado; ele agora quer agradar a Deus em tudo que faz. 

 

Você percebe como nossas vidas mudam com o tempo? Saímos da fase infantil em Deus, onde                

somos entretidos com o colorido da alegria da salvação, para nos encontrar face a face e ver que                  

tudo o que fizermos por ELE ainda será pouco se comparado com o que foi feito por nós. Agora                   

vivemos desejosos por viver mais e mais essas verdades e nos lançar nos braços Dele, assim como                 

fazíamos, enquanto crianças. 

 

É impossível ficarmos iguais diante da presença de Deus. Ele nos toma de tal forma que passamos                 

a ver nossas vidas de forma mais clara; assim como uma ressonância mostra detalhes do interior                

de um corpo humano, passamos a ver detalhes que eram imperceptíveis até ontem, mas que               

agora, diante da luz de Deus, ficam aumentados. Então passamos a buscar uma forma de diminuir                

ou mesmo arrancar isso de nossas vidas. 
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Jeremias, outro jovem que viveu para o Senhor, testificou da mudança do Rei Josias, pois, por                

meio dela, tudo ao redor foi transformado e virou referência para as gerações vindouras: 

 

““Julgou a causa do aflito e necessitado; então lhe sucedeu bem; porventura não é isto 

conhecer-me? diz o Senhor.” 

Jeremias 22:16 ARC 

 

“Nunca, pois, se celebrou tal páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel; nem nenhum 

rei de Israel celebrou tal páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes, e levitas, e todo 

o Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No décimo oitavo ano do 

reinado de Josias se celebrou esta páscoa.” 

2 Crônicas 35:18,19 ARC 

 

 

Berço cristão não salva 

 

Muitos jovens e adolescentes nasceram em berço cristão, mas escolheram não estar com Deus.              

No final do livro de Juízes, em especial o último versículo, traduz exatamente o momento que                

estamos vivendo dentro das igrejas: 

 

“... porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos.” 

Juízes 21:25b ARC 

 

O fato de nascer em um berço cristão traz a sensação de que a salvação já foi garantida, mas                   

quando olhamos para a vida de Josias entendemos que não. A escolha dele foi pelos caminhos de                 

Deus. “Ele fez o que era reto aos olhos de Deus”, e isso aos 8 anos de idade. 

 

O período dos reis no povo de Israel começa com um povo que acreditava que o seu bem era o                    

bem de Deus. Quando converso com alguns jovens, e eles me confessam que gostam mais de                

estar envolvidos com as coisas naturais da vida do que aplicar seus corações a conhecer ao                

Senhor, demonstram que, no íntimo, acham estar certos sobre suas escolhas, e se as escolhas               

forem erradas, terão tempo para mudar. Entretanto, o que não está claro para estes jovens e                

adolescentes é o caminho pelo qual vão percorrer. 

 

Josias poderia fazer o que bem entendia, mas preferiu obedecer seus tutores e sua mãe. 
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Essa atitude de obediência poderia parecer sem sentido a uma criança, mas, ao longo do tempo,                

aquilo que parecia tão sem sentido mostrou-se uma verdadeira arma contra o pecado e contra a                

razão humana. Josias não queria fazer o que parecia reto aos seus olhos, ele queria fazer o que era                   

reto aos olhos de Deus (repito). 

 

Desconsiderar os conselhos dos pais que oraram por você, que apresentaram-lhe diante do altar              

do Senhor, devolvendo-o (assim como Samuel foi apresentado e devolvido), se mostra o maior dos               

erros da sua vida. Josias não descartou os conselhos da mãe; muito pelo contrário, ele ouviu,                

praticou e foi buscar a Deus de uma forma pessoal e única. 

 

Nascer em um lar cristão de fato não lhe salva, mas ouvir seus pais e honrá-los com obediência e                   

temor ao Senhor faz sua vida durar e ser lembrada. 

 

Em uma época onde likes e curtidas fazem a diferença, penso que 

fazer o que seja reto aos olhos do Senhor nos faz conhecidos 

dentro do lugar a que pertencemos, ou seja, o Reino dos Céus. 

 

E quanto a mudar de caminho, caso esteja na direção errada, o bom de tudo é saber que as                   

misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são elas os motivos de não sermos                

consumidos. 

 

Para que serve mesmo o guia de estudos da sua escola? Aquela revisão que os professores fazem                 

uma semana antes das provas? Quando você aplica seu coração em ler a Bíblia, tem a nítida                 

certeza que ela é um livro que nos mostra tudo o precisamos saber sobre o caminho da                 

humanidade. É praticamente um guia de estudo! Lá você descobre tudo sobre os erros, falhas de                

personagens, que, assim como você, precisaram viver e escolher o tempo todo. Esse guia lhe faz                

passar na prova da vida. Foi assim com Josias, ele descobriu o livro da Lei e por tabela descobriu                   

onde seu pai e avô erraram. 

 

Então por que desconsiderar o conselho daqueles que já passaram por vales, lutas, desertos,              

prisões? Bora ler a Bíblia, ela vai lhe mostrar um Deus que você não sabia que existia. 

 

 

Passo a passo para uma experiência com Deus 

 
Aos 16 anos de idade Josias teve uma experiência com Deus, que o mudou e mudou tudo ao seu                   

redor. Quais foram os passos que este jovem percorreu? O que fez? E de que forma fez? 
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Seria muito fácil escrever o que você terá de fazer em sua vida para ter uma experiência com                  

Deus. Mas a verdade é que as coisas simples de nossa caminhada estão sendo deixadas de lado.                 

Josias encontrou as escrituras. Foi isso que aconteceu. Ponto. 

 

Parece estranho que o livro da Lei tenha se perdido dentro do Tabernáculo; é como se a Bíblia se                   

perdesse dentro da igreja e ninguém desse falta dela! 

 

Você não sente falta da Bíblia?  

 

Quando o jovem rei passou a ler o livro da Lei, sua vida mudou. 

 

Quer ter uma experiência com Deus? Comece lendo Gênesis, depois Êxodo.... até Apocalipse.             

Depois conte para nós o que aconteceu, talvez você seja o Josias desta geração. 
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