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VII. QUAL A SUA ATITUDE DIANTE DA PALAVRA DE DEUS? 

 

 

Assim que o rei ouviu as palavras da Lei, rasgou suas vestes. (...) Em face disso, 

o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao 

templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de 

Jerusalém, os sacerdotes e os levitas... Para todos o rei leu em alta voz todas as 

palavras do Livro da Aliança. (II Crônicas 34.19, 29-30) 

 

QUEBRA GELO: Para esta ministração você deverá preparar uma folha impressa, de 

preferência simulando um manuscrito, onde estará escrito o texto de Hebreus 3.12 e 

15: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, 

que se afaste do Deus vivo. (...) Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o 

coração... Todos os presentes vão participar do estudo com a folha na mão e ao final 

serão convidados a tomar uma atitude a exemplo de Josias ou a exemplo de 

Jeoaquim. 

 

Leia Jeremias 36.23-35. O texto narra a reação do rei Jeoaquim, que reinava em 

Jerusalém no ano de 605 aC (antes de Cristo). Naquela época o profeta Jeremias era 

o instrumento de Deus para chamar o povo judeu ao arrependimento. A mensagem do 

profeta era de que a única forma de escapar do juízo de Deus era através do 

arrependimento verdadeiro do rei, dos líderes e do povo. Jeremias 36 conta que Deus 

mandou o profeta escrever um rolo (livro em pele de carneiro). O material foi revelado 

por Deus para ser lido no templo. Ao tomarem conhecimento da Palavra de Deus que 

estava sendo lida por Baruque, auxiliar de Jeremias, autoridades de Israel levaram o 

rolo diretamente ao rei Jeoaquim, de Judá. 

A pior reação possível foi tomada pelo rei. Ele já mandara prender Jeremias e 

decidiu também perseguir Baruque. Além disso, rejeitou a chamada de Deus ao 

arrependimento, não se importou com a revelação de que o juízo de Deus estava 

próximo. E fez questão de queimar todo o rolo. Observe o verso 24, onde a Bíblia 

registra que tanto o rei como os seus conselheiros, mesmo ouvindo a Palavra, não 

ficaram alarmados, nem lamentaram. Para demonstrar sua dureza de coração 



Jeoaquim queimou o Livro. Infelizmente, ele, sua família e seu povo pagaram um 

preço caro por esta rebeldia. Em II Crônicas 36.6, temos o relato de que ele foi 

aprisionado pelo rei da Babilônia, Nabucodonozor, e levado para o exílio preso com 

algemas, como um escravo. Este tipo de situação humilhante é o resultado de se 

rejeitar a Palavra de Deus e ao Deus da Palavra. 

Agora, Leia II Crônicas 34.19-21 e 29-30. O rei era Josias (pai de Jeoaquim!) herdara 

um reino empobrecido por conta de seu pai, Amom, ter sido um rei ímpio. Inclusive, o 

pai de Josias foi assassinado numa conspiração. Mas aconteceu que a Palavra de 

Deus chegou até Josias e a reação que ele teve ao ouvir a Palavra é descrita em II 

Crônicas 34.19: ele rasgou as próprias roupas (em sinal de completo 

quebrantamento). O rei Josias se humilhou, mudou radicalmente de vida e conduziu 

todo o país a livrar-se da idolatria e a se voltar para Deus. Josias fez com que todos 

em Israel conhecessem a Palavra e fizessem uma aliança com Deus (II Cr 34.32-33). 

Humilhar-se e reconhecer-se pecador é um grande passo para que Deus salve a sua 

vida. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado (Sl 34.18). Jesus quer 

salvar sua vida assim como Deus queria salvar a Josias.  

Que diferença! Josias creu, quebrantou-se e mudou. Jeoaquim foi incrédulo, manteve-

se no pecado e queimou o rolo com a Palavra de Deus. Por isso Jeoaquim terminou 

sua vida acorrentado e escravo na Babilônia.  

Hoje, cada pessoa presente a esta célula está diante de uma escolha. Você agirá 

como Josias ou como Jeoaquim?  

CONCLUSÃO: Você tem em suas mãos uma Palavra de Deus chamando você a se 

humilhar diante de Deus. Decida como você irá proceder. Quebrantando-se e 

decidindo por uma aliança com o Deus a quem Josias serviu ou resistindo e rejeitando 

o chamado de Deus.  Você recebe a Palavra ou prefere “queimar” esta Palavra? 

 


