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João 4.24
Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o
adorem em espírito e em verdade

2 Crônicas 17
2. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas
de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá,
como também nas cidades de Efraim, que Asa seu
pai tinha tomado. 3. E o Senhor era com Jeosafá;
porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu
pai, e não buscou a Baalins. 4. Antes buscou ao
Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e
não segundo as obras de Israel. 5. E o Senhor
confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu
presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória
em abundância. 6. E exaltou-se o seu coração nos
caminhos do Senhor e, ainda mais, tirou os altos e
os bosques de Judá.
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Mostrar
o perigo que acarreta as
alianças ilícitas.

Incentivar
a busca pela perfeita
adoração.

Apresentar
o verdadeiro valor da
adoração.
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Introdução
Deus nos criou para que O
adoremos. Nesta lição,
veremos que o rei Josafá
entendia bem este princípio.
Por adorar a Deus, ele pôde
contemplar a salvação do
Senhor, que pelejou a
batalha em favor de Seu
povo.
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Comentário de Moody

Josafá. 17:1 – 20:37.
Os anos do seu reinado se estenderam de
872* a 848 A.C. (veja 17:7; observação). Tal pai, tal filho!
Assim como Asa realizou a primeira reforma, também
Josafá removeu a idolatria, ensinou a Lei de Deus e
fortaleceu o seu reino, 866 A.C. (II Cr. 17); mas tal como
Asa entrou em alianças não recomendáveis, Josafá
também aliou-se com Acabe de Israel e envolveu-se em
uma campanha quase fatal em Ramote-Gileade, em 853
A.C. (cap. 18). Novamente, tal como o profeta Azarias
advertiu Asa e provocou sua segunda reforma, também
Jeú, o filho de Hanani, levou Josafá a continuar suas
reformas de religião e de administração de justiça (cap.
19). Finalmente, tal como Asa enfrentou as hordas
vindas do sudoeste, também Josafá, confiando no
Senhor, enfrentou e venceu as multidões vindas do leste
(20:1-30). Uma passagem final resume o reinado de
Josafá e descreve o fracasso de sua aliança comercial
com Israel (20:31-37). Destas divisões, só os capítulos 18
e 20:31-37 encontram verdadeiro paralelo em I Reis (cap.
22).
2 Crônicas 17
17:1. Josafá . . . se fortificou contra Israel. O ímpio
Acabe, segundo rei da dinastia de Onri, estava agora

reinando em Samaria; a hostilidade entre os dois reinos
continuava.
2. Asa tinha tomado as cidades de Efraim. Não apenas
os ameaçadores fortes de Ramá (veja comentário sobre
16:1), mas outras cidades também (15: 8).
3. Nos primeiros caminhos de Davi. Assim o cronista
confessa implicitamente que os últimos caminhos de
Davi não foram assim tão exemplares (cons. II Sm.
11.21).

4. As obras de Israel incluíam as inovações de Jeroboão
no sacerdócio e no calendário, como também seu culto
aos bezerros (I Reis 12:28-33).
6. Ainda tirou os altos e os postes-ídolos (postes de
Aserá; veja comentário sobre 14:3). Cons. I Reis 22:46;
embora sua atitude oficial, tal rumo aconteceu com Asa
antes dele (lI Cr. 15:17), não fosse popularmente apoiada
(20:33).

Comentário de Moody

7. No terceiro ano do seu minado. Isto é, depois que
começou a reinar sozinho, ou em 866* A.C. Uma
comparação com II Reis 3:1 e 8:16 indica que o reinado
total de Josafá de vinte e cinco anos (II Cr. 20:31) deve ter
começado três anos antes da morte do seu pai, ou seja,
em 872*. Uma co-regência foi, talvez, necessária por
causa da doença de Asa, que se tornou cada vez mais
seria no ano seguinte (16:12, observação). Enviou ...
Bene-Hail, etc. Esses eram os nomes dos príncipes.
Para ensinarem. Josafá compreendeu que ensinar a
Palavra de Deus (v. 9) é tarefa de todos os líderes que
são da fé (cons. Mt. 28:20), não apenas os levitas e
sacerdotes profissionais (Dt. 33:10; Lv. 10:11).
12,13. Edificou fortalezas e cidades-armazéns.
Literalmente, fortificou lugares e trabalho (e as
propriedades que adquiriu em conseqüência).

14. Em Judá . . . Adna, e com ele trezentos mil . . . Os
três exércitos judaicos de Josafá totalizavam assim
780.000 homens, em comparação com os 500.000 do
tempo de Davi (II Sm. 24:9). Ele também convocou os
serviços dos dois exércitos benjaminitas de 380.000
homens. São cifras muito grandes, incluindo a
convocação, sem dúvida nenhuma, de todos os seus
cidadãos (cons. lI Cr. 14; 8).

19. Estes, os cinco comandantes do exército, estavam a
serviço do rei. Grupos de suas tropas poderiam ficar,
então, estacionados nas cidades fortificadas.
Moody

Comentário de F. Davidson

1. O CARÁTER DO SEU REINADO (#2Cr 17.1-6). Nos
primeiros caminhos de Davi seu pai (3). A versão dos
Setenta está, quase certamente, correta ao omitir Davi
(comparem-se os capítulos 14 e 15 com 16). Tirou os
altos (6); compare-se com #2Cr 20.33 e com a nota
referente a #2Cr 14.3. A falta de pormenores acerca da
reforma de Josafá mostra que ela não foi mais do que a
retificação do desleixo que se introduziu desde a
reforma instaurada por Asa (compare-se com #2Cr
19.4).

2. A GRANDEZA DE JOSAFÁ (#2Cr 17.10-19). Os arábios
(11). Se Zerá era árabe (#2Cr 14.9, nota), isto pode ter
sido resultado da vitória de Asa. Os números
respeitantes ao exército de Josafá (14-18) figuram entre
os de Crônicas que já não podemos explicar. São
demasiado elevados comparados com os de que Acabe
dispunha e com os algarismos provavelmente
exagerados dados por Salmaneser III no seu relato da
batalha de Carcar (ver Apêndice III) e, até, comparados
com as descobertas da arqueologia.

Se dividirmos cada algarismo por dez, atingimos um
total de 112.000 soldados treinados, não milícias, o que
estaria dentro das possibilidades de Judá na altura da
sua prosperidade e é comparável com a milícia de meio
milhão de homens nos tempos de Davi (#2Sm 24.9).
F. Davidson

1-Josafá, rei de Judá
Josafá
reinou
em
Judá
aproximadamente entre 872 e 848 a.C.
Neste tempo, o reino de Israel estava
dividido em dois: Sul (Judá) e Norte
(Israel). Asa no início de seu governo foi
temente a Deus, mas, ao final de sua
vida, rebelou-se contra Deus, sendo
punido por Ele. Mas, Josafá, seu filho,
tinha o entendimento de que o sucesso
de seu reino estava pautado em
caminhar conforme a lei de Deus [2Cr
17.6]
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1.1. O reinado de Josafá

Josafá significa "Jeová tem julgado".
Ele assumiu o trono de Judá aos 35 anos e
reinou 25 anos em Jerusalém [1Rs 22.42; 2Cr
17.3-4]. Ao assumir o trono, o monarca tinha
uma escolha: fazer o que era reto diante do
Senhor ou praticar o mal. Ao contrário do que
escolheu o rei Acabe, de Israel, Josafá
escolheu seguir os caminhos do Senhor,
tirando os postes ídolos [2Cr 17.6]. E, no
terceiro ano de seu governo, enviou seus
príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei
do Senhor ao povo de Judá [2Cr 17.7-9].
Comentário

Existem cinco pessoas com nome de Josafá na Bíblia. Este
do qual o texto fala foi o quarto rei de Judá, reino do

sul, e sexto da linhagem real de Davi. Ele era filho
do rei Asa, quando o sucedeu no trono, com a
idade de trinta e cinco anos. Continuou reinando por
vinte e cinco anos, de 873 a 849 A.C. Foi
contemporâneo de vários reis de Israel, Onri, Acabe,
Acazias e Jeorão. Os profetas Elias e Eliseu
estiveram ativos durante o seu reinado, posto que

atuavam muito mais no reino do norte, Israel.
Uma curiosidade bíblica é que o seu notável governo foi
quase inteiramente omitido nas narrativas dos livros de
Reis. Os trechos de I Reis 15:24; 22:1 ss; II Reis 1:17; 3:1;
7:27; 8:16,24,25 e 12:18 dão detalhes meramente
incidentais sobre ele, quando se referem ao que estava
acontecendo, paralelamente, no reino do norte, Israel.
Entretanto, as Crónicas nos fornecem quatro longos
capítulos sobre Josafá (ver II Cró. 17-20). Além disso, I
Crô. 3:10 e II Crô. 22:9 nos dão mais algumas
informações sobre Josafá. As Crónicas frisam o
caráter piedoso de Josafá, e como ele reviveu antigas
práticas e costumes do judaísmo. A estranha omissão
que se vê nos livros de Reis poderia dever-se ao fato de
que, naqueles livros, o autor ou autores estavam mais
ocupados com a descrição de como o reino do
norte, Israel, estava se precipitando em sua queda, pelo
que qualquer outra coisa, ao que parece, era muito
secundário em suas mentes.

1.2. Seja bom, mas não tolo!

A atitude de Josafá em querer
sempre agradar ao Senhor, andando
conforme os preceitos do Altíssimo, nos traz
uma grande lição: é preciso estarmos sempre
atentos á vontade de Deus revelada nas
Escrituras Sagradas para cumpri-la. Afinal, se
somos povo de Deus, então valorizamos a
Palavra de Deus [Sl 1; Jo 8.47; 2Tm 3.14-17].
Josafá tinha um coração puro e reto, mas não
atentava para os oportunistas. A Bíblia diz
para sermos "prudentes como as serpentes e
símplices como as pombas" [Mt 10.16].
Josafá não foi prudente e fez aliança com
quem não era da vontade de Deus [2Cr 18.1;
18.2]. É preciso ter prudência para fazer
alianças. Deve-se primeiramente consultar a
Deus, para não o desagradar, pois o Senhor
não vê como o homem vê. Ele vê e sonda o
coração [1Sm 16.7].
Comentário

Itens Interessantes e História Geral:
a.
Governo do Josafá. Os três primeiros anos de seu
governo ele os fez em substituição a seu pai cuja doença
nos pés o deixava incapacitado (I Reis 14:24 e 22:41-50).
Desde o começo, ele mostrou ser zeloso na defesa de
uma fé hebraica pura. Resistiu à idolatria que se avultara
em Judá. Tentou derrubar os bosques dos lugares altos e,
de maneira geral, eliminou a idolatria. Em tudo isso,
porém, obteve êxito apenas parcial (I Reis 22:43; II Crô.
17:6 e 20:33). Escolheu mestres, dentre os sacerdotes e
os levitas, e os enviou para que instruíssem ao povo nas
cidades de Judá. O propósito disso foi levar os judaítas
a aderirem aos ensinamentos da lei (II Crô. 17:7-9).
b.
Atos de Coragem. Os atos de Josafá tornaram-no
alvo da proteção divina, e houve muita prosperidade em
seu reinado. Uma parte disso consistiu em sua vitória
sobre os filisteus, que foram forçados a pagar-lhe tributo,
o que também aconteceu com os árabes. Ele dispunha de
um considerável poder militar. II Crónicas 17:10 ss nos
fornecem detalhes sobre essas questões.

1.3. Repreendido para correção

Josafá foi contemporâneo do rei
Acabe, Acazias e Jeorão de Israel. Os reinos
estavam divididos. Josafá tinha boas
intenções e sua bondade e ingenuidade o fez
aliançar-se com um rei idólatra e mesquinho,
que o levou a pelejar uma guerra que não era
sua, e isso quase lhe custou a vida [2Cr 18.3134]. Devido à associação com Acabe, Josafá
foi severamente repreendido pelo profeta
Jeú, que lhe disse que a ira de Deus viria
sobre ele [2Cr 19.1-2]. É preciso estar atento
para as alianças realizadas na caminhada, a
fim de não entrar em guerras desnecessárias.
Buscar a vontade de Deus para todos os
quesitos da vida é sempre o melhor!
Comentário
c.
Normas Militares. Ver II Crô. 17:1,2. Ele levantou
defesas contra os ataques de Onri, rei de Israel, reino do
norte. Seu pai, Asa, tivera choques constantes com Israel
(II Crô. 16:11 ss, I Reis 15:32). Quando Josafá e Acabe
tiveram de enfrentar os sírios, um inimigo comum, eles

estabeleceram um acordo de proteção mútua. O
profeta Micaías opôs-se a essa aliança; mas Josafá
insistiu quanto ao pacto. A batalha de Ramote-Gileade
quase mostrou ser fatal a Josafá, provando assim a
veracidade das palavras daquele profeta. Acabe
foi morto durante essa batalha com os sírios, os quais
ganharam a batalha com facilidade. Mas Josafá
conseguiu escapar, e voltou para Jerusalém. Ver I Reis
22:1 ss, II Crô. 18-19:1.
d.
Reformas Religiosas. O profeta Jeú repreendeu
Josafá por sua tolice. Sem dúvida, a questão inteira lhe
ensinou uma profunda lição, e ele procurou compensar
por seu erro, mediante outras reformas, de natureza
religiosa. Então, ele estabeleceu agências que
promoviam a fé religiosa, no estilo da antiga e unificada
nação de Israel. Ele examinou e aprimorou as
administrações locais, com vistas às questões tanto
seculares quanto religiosas. Ele estabeleceu um supremo
concílio de sacerdotes, levitas e outros lideres, que
solucionavam problemas advindos dos tribunais
provinciais. Ver II Crô. 19:4-11.
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e.
Comércio. Josafá restabeleceu um considerável
comércio marítimo, que havia sido iniciado por Salomão.
Judá mantinha controle sobre os portos do golfo
Elanítico, portos esses usados no comércio com Ofir. O
reino do norte, Israel, desejou participar desse negócio e,
finalmente, isso azedou a questão inteira. As
embarcações naufragaram. Uma nova tentativa foi feita,
em aliança com o reino do norte. Dessa vez as coisas
funcionaram um pouco melhor; mas o empreendimento
nâo perdurou por longo tempo. Ver II Crô. 20:35-37; I
Reis 22:49.
f.
Muitas Guerras. Um detalhe consternador nos
registros bíblicos é a ocorrência de guerras contínuas.
Como é óbvio, isso caracteriza a história humana inteira.
A suposta teocracia esteve continuamente envolvida
nessa atividade, dando-nos razões para indagar por
que motivo os ensinamentos divinos não fizeram grande
diferença quanto a essa questão. Depois da morte de
Acazias, rei de Israel, o seu sucessor, Jorão, persuadiu
Josafá a unir-se a ele em uma expedição contra os
moabitas. Os exércitos aliados, da nação do norte e
da nação do sul, foram salvos por um miraculoso
suprimento de água, e eles obtiveram a vitória. Ver II Reis
3:4-27. Essa questão, embora tivesse obtido sucesso
inicial, só provocou a ira dos moabitas, os quais

persuadiram aos amonitas, aos sírios e aos idumeus a
retaliarem contra Judá. Tudo isso causou a Josafá uma
profunda consternação, visto que ele supunha que a
nova ameaça significaria a sua derrota inevitável. Por
isso mesmo, ele muito orou e clamou ao Senhor. Jeaziel,
um levita, recebeu do Espírito Santo a informação de que
Judá obteria a vitória, sem receber muitos golpes. A
vitória de Judá começou a esboçar-se quando os inimigos
aliados começaram a lutar entre si; como resultado,
acabaram se auto-destruindo, o que isso permitiu que
Josafá terminasse seu reinado e a sua vida em paz. Ver II
Crô. 20.
g. Morte. Josafá viveu até os sessenta anos, e morreu
após ter reinado por vinte e cinco anos. Isso ocorreu em
cerca de 896 A.C. Jeorão, seu filho, que havia atuado
como co-regente nos últimos anos de sua vida, sucedeu-o
no trono. Uma declaração de Josefo, grande autor judeu
da época dos apóstolos de Cristo: «Ele (Josafá) foi
sepultado com magnificência, em Jerusalém, porquanto
havia imitado os atos de Davi» (Anti. 9:3,2). Ver também
o relato em I Crô. 21.
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h. Caráter Espiritual. A espiritualidade de Josafá avulta
entre as mais bem formadas, entre os monarcas de Judá.
Ele incorreu em erros, mas a sua vida, considerada como
um todo, foi espiritualmente positiva. Ele se mostrou leal
para com a fé de seus antepassacos. puro em seus
motivos e em seus atos. Todavia, quando se sujeitou
à influência de terceiros, fracassou. Não foi bemsucedido em todas as suas reformas, embora tenha
envidado para isso seus melhores esforços. Também
errou no tocante à sua política de casamentos mistos
com a família reinante do reino do norte, visando a
vantagens políticas e militares. E isso produziu muitos
frutos amargos. Ver I Reis 2:48,49 e II Crô. 20:35-37.

2-Não ande fora da
vontade de Deus
O rei Josafá assumiu o reino de Judá
com o intuito de levar o povo aos
caminhos do Senhor. Devido a sua
atitude de diante do Senhor, Deus era
com ele e o fazia prosperar. Mas, a
ingenuidade de Josafá o levou a trilhar
caminhos perigosos, sem buscar o
consentimento de Deus, aliançando-se
com pessoas que não agradavam ao
Senhor.
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2.1. O grande erro de Josafá

Josafá tinha boas intenções em
estabelecer a paz entre o reino de Judá e o
reino de Israel, a fim de que todos os irmãos
voltassem a ter comunhão. Mas, o fato é que
Acabe era um rei mau, astuto e idólatra, que
perseguia e matava os profetas de Deus.
Acabe estava debaixo da maldição de Deus e
aliar-se a ele seria terrível para Josafá e todo
o seu reino. Não havia motivos para uma
aliança, visto que Deus não estava nesta
parceria. Mesmo diante de perigos
iminentes, Josafá aparentou-se com Acabe
[2Cr 18.1]. O rei de Judá permitiu que seu
filho Jorão se casasse com Atalia, filha do rei
Acabe e Jazabel. Essa aliança interessava mais
ao reino de Israel, pois Acabe teria paz com a
fronteira ao sul e um forte aliado, caso
precisasse nos embates contra a Síria.
Comentário
Em cerca de 865 A.C. (cons. a idade de Acazias, seu neto,

quando de sua ascensão em 841; II Reis 8:26), ou depois
de sessenta e cinco anos de hostilidades entre os reinos
de Israel e Judá. Josafá . . . aparentou-se com Acabe
(cons. v. 3; I Reis 22:44). Isto incluiu o casamento de
Jeorão, filho de Josafá, com Atalia, filha de Acabe e
Jezabel (II Cr. 21:6), uma aliança que teria resultados
desastrosos para Judá (22:10). Esta aliança deve ter sido
provocada por canja da ameaça do poder assírio, contra
o qual uma coligação dos estados ocidentais, incluindo
Damasco e Israel, lutou em 853 A.C., em Qarqar sobre o
Rio Orontes.

2.2. Amizades erradas nos
afastam de Deus.

O profeta Micaías havia alertado
Josafá sobre o fracasso que seria a investida
contra Ramote de Gileade. Mesmo advertido
pelo profeta, Josafá levou adiante seu sonho
de unir as tribos de Israel procurando fazer
isso com o famoso "jeitinho". Em meio a
tantos desencontros Josafá teve que
aprender que Satanás nos proporciona falsas
amizades para nos desencaminhar da
santidade e da verdade. Essa dedução me
levou a pontuar alguns "amigos" que
devemos nos afastar em nossa caminhada
cristã, se quisermos gozar da vida eterna:

• amigos do meretrício,
• amigos do roubo,
• amigos de intrigas,

• amigos da ganância,
• e amigos do sexo desenfreado

Lembre-se que a santidade é imprescindível
para alcançarmos o céu.
Comentário

MICAÍAS
No hebraico, «quem é como Yah (Yahweh)?». Nome do
filho de Inlá, e que foi um profeta de Samaria, além de
figuras de menor envergadura, como um príncipe dos
dias de Josafá (II Crô. 17:7) e um homem que foi
contemporâneo do profeta Jeremias (Jer. 36:11). Esse
contemporâneo de Jeremias era neto de Safã, um
escriba que trabalhava associado ao templo de
Jerusalém. Micaías levou a mensagem de Jeremias aos
príncipes de Judâ, reunidos no palácio do rei Joiaquim.
Micaías, filho de Inlá, um profeta que atuou em Samaria,
durante o reinado de Acabe, predisse que esse monarca
ímpio seria derrotado em batalha e teria morte violenta,
o que ocorreu em cerca da 853 A.C. Esse relato aparece
em I Reis 22:8-26 e II Crô. 18:7-25. Era homem corajoso,
que enfrentou Acabe e Jezabel. Acabe propusera
a Josafá, rei de Judá, que os dois reis hebreus juntassem
suas forças em batalha contra Ramote de Gileade. Josafá
concordou, com a condição de ser consultado o Senhor.

Comentários Extras - Champlin

MICAÍAS
Os falsos profetas, convocados por Acabe, garantiram, a
uma só voz, que os dois reis obteriam a vitória. Mas
Josafá sentiu que algo estava exagerado nas
predições dos profetas de Acabe. E foi assim que Micaías
também foi chamado. Recomendaram-lhe que
concordasse com o parecer dos outros profetas. Mas ele
estava mais interessado na verdade. No começo, em
sarcasmo, concordou com os outros profetas; mas,
então, disse a verdade, predizendo que tanto o exército
de Acabe seria derrotado quanto o próprio Acabe seria
morto. E sugeriu que algum espírito mentiroso inspirara
os falsos profetas. Consternado diante daquela voz
dissonante das outras, Acabe ordenou que Micaías fosse
deixado na prisão até sua volta. É de presumir-se que
algo pior, então, aconteceria a Micaías.

Josefo ajunta que Micaías já estava preso quando Acabe
mandou chamá-lo. Nesse caso, ele saiu da prisão para
dar seu recado condenatório e, então, voltar ao cárcere.
Nada mais se ouve na Bíblia sobre Micaías. Contudo,
sabe-se que Acabe não voltou da batalha para continuar
fazendo sofrer o profeta. Consideremos a ironia: os
inimigos de Acabe não puderam encontrá-lo para matálo. Porém, um arqueiro adversário entesou o arco e
lançou sua flecha ao acaso, a qual feriu a Acabe

exatamente em algum ponto não protegido de sua
armadura. E ele caiu mortalmente ferido!

2.3. Escolhas erradas propicia
fracasso

Josafá aliançou-se a Acabe através
do casamento de seus filhos [2Rs 8.16-18].
Uma aliança feita sem a direção de Deus gera
sofrimento e dor. Atalia, anos mais tarde,
quase exterminou a descendência de Josafá.
Na ocasião, Acabe persuadiu a Josafá para
que fosse com ele à batalha contra Ramote
Gileade [1Rs 22.4,30]. Josafá prontamente se
disponibilizou a ir com Acabe. Mesmo
ouvindo a advertência divina para não ir,
Josafá ignorou e foi para a batalha
juntamente com Acabe e seus exércitos.
Nessa batalha Israel e Judá foram derrotados
e Josafá quase morreu [2Cr 18.30-32]. O
Senhor tinha planos grandiosos para Josafá,
assim como Ele tem para nós [Jr 29.11-13].
Mas é necessário atentarmos para quem está
andando conosco, pois as más companhias
corrompem os bons costumes [1Co 15.33].
RAMOTE-GILEADE - Sob a administração de Salomão,
Ramote-Gileade se tomou o centro do distrito a leste do

rio Jordão, e dai para o norte, até o larmuque (I Reis
4:13). Essa era uma das cidades de refúgio (Deu. 4:43;
Jos. 20:8), concedida aos levitas meraritas de Gade (Jos.
21:38; I Crô. 6:80). Era uma cidade de fronteira, sendo
um posto avançado militar importantíssimo, nas guerras
entre Israel e Síria. Acabe foi morto em batalha em
Ramote-Gileade (I Reis 22:3-40; II Crô. 18). Então Jeú foi
ungido rei por um dos profetas mais jovens de Eliseu
(II Reis 8:28-9:14). A localização de Ramote-Gileade não é
certa. O Onomasticon a situa perto do rio Jaboque, cerca
de 24 km. a oeste da Filadélfia (Amam). As listas dos
centros administrativos de Salomão, e os relatos da
guerra entre Israel e a Siria sugerem um local mais para
o norte. Albright sugeriu a imponente localização de
Husn Ajlum. Os estudos da superfície, feitos por Glueck,
dão apoio a essa possibilidade. As escavações efetuadas
ali em 1967, em Tell er-Ramith, descobriram evidências
muito favoráveis para a sua identificação com RamoteGileade. Ramith fica a 24 km. a leste de Irbide e a quase
5 km. de Ramtha. A continuidade de nomes e a
localização geográfica têm sido notados como fatores
significativos. Os paralelos entre a história da ocupação,
determinada pelas provas arquiteturais encontradas nas
escavações, bem como artefatos e registros literários,
dão apoio à identificação de Ramith como forte
possibilidade da localização moderna da antiga RamoteGileade.

3-Uma batalha épica
Josafá se arrependeu de seus erros,
buscou ao Senhor e motivou o povo a
fazer um concerto com o Senhor.
Nomeou juízes para administrarem o
país com justiça [2Cr 19.5-11].
Fortaleceu as defesas da fronteira do
Norte [2Cr 17.1-2; 1Rs 22.47], também
cidades de munições em Judá [2Cr
17.12] e as nações lhe pagavam tributo
[2Cr 17.10-11].

Os reinos em torno de Judá passaram a
ter paz, o que fortaleceu a economia
da nação [2Cr 17.10]. Mas, ao final do
reinado de Josafá, três reinos uniram
forças para invadir Judá [2Cr 20.1-2].
Ouvindo isto, Josafá temeu e pôs-se a
buscar ao Senhor, apregoando jejum
em todo o Judá [2Cr 20.3].
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3.1. Oração e jejum: armas
poderosas.

Ao saber que os reinos haviam se
unido para virem contra Judá, o rei, apesar do
temor produzido com a chegada da notícia,
não foi dominado e paralisado pelo medo.
Josafá fez uma escolha assertiva: buscou ao
Senhor e somente nEle confiou. Um jejum foi
instituído pelo rei e, juntamente com todo o
povo, buscou auxílio em Deus. Josafá
convocou homens, mulheres e crianças, até
os de colo, para juntos buscarem ao Senhor
em clamor e oração em frente ao Templo
[2Cr 20.6-12]. O Senhor não desprezou a
oração e o quebrantamento de Seu povo e os
ouviu, enviando auxílio.
Comentário
Josafá . . . apregoou jejum. O jejum era um sinal de pesar
(Jz. 20:26) e não era um procedimento regular na religião
hebraica pré-exílica (a não ser que esteja implícita em Lv.
16:29-31). Mas do período de Samuel em diante, foi
usado para enfatizar a sinceridade das orações do povo
de Deus quando Israel enfrentava problemas especiais (I

Sm. 7:6; cons. Atos 13:2).
v5. Pátio novo era uma inovação no edifício do Templo de
Salomão (veja comentário sobre 4:9). Talvez fosse
recentemente restaurado por Josafá (com. 17:12).
v9. Se algum mal nos sobrevier. O rei estava citando a
oração de Salomão (6:28-30; cons. 7:13-15).
v10. Cujas terras não permitiste a Israel invadir (Dt. 2:4).
Josafá clamou assim a Deus suplicando que honrasse a
antiga obediência de Israel, além de sua graciosa
promessa (II Cr. 20:11).
v12. Em nós não há força . . . porém os nossos olhos
estão postos em ti. Eis aí uma fé como a de seu pai Asa
(veja coment. sobre 14:11).
Moody

3.2. Atitudes para se galgar a
vitória

Inimigos uniram-se em prol da
destruição do reino do Sul. Josafá é notificado
do avanço do inimigo em direção à Judá. O
medo é notório. E agora? O que fazer? Ao ver
o numeroso exército que vinha contra ele
[2Cr 20.2], antes de tomar uma atitude para
contra-atacar o seu oponente, Josafá buscou
ao Senhor e confiou em Deus [2Cr 20.3].
Percebemos ainda qe Josafá não se prostrou,
ou teve uma atitude de autocomiseração,
mas ficou de pé e fez um clamor [2Cr 20.612]. Utilizando as armas da oração e do
jejum, Josafá se fortaleceu, e pôde encontrar
em Deus proteção contra o inimigo que
marchava confiante.
Comentário
UMA INVASÃO POR MOABITAS E SEUS ALIADOS (#2Cr
20.1-4). Esta invasão deve ter sido anterior à campanha
de #2Rs 3, que pode bem ter constituído o seu
seguimento. Alguns outros dos amonitas, uma tentativa
de contornar uma dificuldade óbvia; leia-se, com os

Setenta, "e alguns dos meunitas", mencionados em #1Cr
4.41 e #2Cr 25.7. Se não eram edomitas, habitavam em
Edom, e nos versículos 10 e 22 são relacionados com o
Monte Seir. O motivo porque o nome de Edom não vem
mencionado é que, nessa altura, Edom estava sob o
domínio de Judá (#1Rs 22.47, n.; #2Rs 3.9, n.). Eram
alguns dos habitantes que aderiram aos invasores à
medida que estes cruzavam o seu território. De além do
mar e da Síria (2). Leia-se "de Edom". Para atravessar o
mar, isto é, o Mar Morto, haviam contornado a sua
extremidade meridional, atravessando Edom. Então
Josafá temeu (3), pois sabia que esta invasão exprimia a
cólera divina (#2Cr 19.2).
A ORAÇÃO DE JOSAFÁ E A RESPOSTA DIVINA (#2Cr 20.519). Diante do pátio novo (5); ver nota sobre #1Rs 7.1-12.
É evidente que, desde o tempo de Salomão, se tinham
feito alterações de que não somos advertidos. Ladeira...
vale (16). A razão da forma especial que a vitória
prometida iria assumir é que Jeová trouxera os invasores
como castigo. Uma vez que estes já haviam realizado os
Seus propósitos, Jeová retirá-los-ia Ele mesmo: isto é
tanto mais digno de nota se se tiver em vista a força de
Josafá.
F. Davidson

3.3. Em meio às crises, o
segredo é adorar!

Inúmeros episódios nas Escrituras
nos mostram a importância de adorar ao
Senhor por meio do louvor. Há que se
destacar também que o Senhor separou a
tribo de Levi, da descendência de Jacó, para
dedicar sua vida em adoração à Deus. O texto
de 2Crônicas 20.15-22 nos transmite
importantes lições em meio às crises:

Paulo e Silas também oravam e cantavam,
mesmo na prisão [At 16.25-26].

• Permanecer atento à Palavra de Deus [2Cr
20.15];

16. De um ponto a 11,26kms ao norte de En-Gedi, a
ladeira de Ziz penetrava pelo interior até o Vale da
Bênção (v. 26).

• Atentar para a orientação específica para
o momento [2Cr 20.16-17 - considerando
que nem sempre foi determinada tal
atitude, ou seja: descer contra os
oponentes, mas não pelejar, e sim, estar
de pé e ver];
• Observar em todos os momentos: Palavra
de Deus, fé, oração e louvor [2Cr 20.2022].

Comentário

14. Jaaziel . . . dos filhos de Asafe parece que foi
inspirado pelo Espírito de Deus a compor o Salmo 83
nessa ocasião (veja, especialmente, os vs. 2, 6-8 do
salmo).
15. A peleja não é vossa, mas de Deus. Cons. I Sm. 17:47.

17. Ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos
dará. Cons. Êx. 14:13.

20. O deserto de Tecoa fica ao sul de Belém, na direção
do Hebrom. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis
seguros. Cons. Mc. 9:27.
21. Ordenou cantores ... que ... marchando à frente do
exército, como tinham feito os trombeteiros sacerdotais
diante da arca de Deus em Jericó (6:9). Vestidos de
ornamentos sagrados. Cons. I Cr. 16:29.

Comentário da Bíblia Diario
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20.3 Quando a nação enfrentou o desastre, Josafat fez um
chamado ao povo para que tomasse a sério a Deus e que
jejuasse por um tempo determinado. Ao separar-se da
rotina diária da preparação e do consumo da comida,
puderam dedicar esse tempo extra a considerar seu pecado
e a orar para pedir ajuda a Deus. A dor aguda da fome
reforçaria seus sentimentos de penitência e lhes recordaria
sua debilidade e sua dependência de Deus. O jejum ainda é
útil na atualidade quando procuramos a vontade de Deus
em situações especiais.

ajuda de Deus quando enfrentamos lutas, Deus brigará por
nós. E Deus sempre triunfa.

20.6ss A oração do Josafat tinha vários ingredientes
essenciais: (1) Entregou a situação a Deus, reconhecendo
que só Deus podia salvar à nação. (2) Procurou o favor de
Deus já que seu povo era o povo de Deus. (3) Reconheceu a
soberania de Deus na situação atual. (4) Elogiou a glória de
Deus e se consolou em suas promessas. (5) Professou uma
dependência completa de Deus, não de si mesmo, para a
liberação. Para ser a classe de líder que Deus quer na
atualidade, siga o exemplo do Josafat: concentre-se
totalmente no poder de Deus e não em você mesmo.

20.33 Este versículo diz que Josafat não tirou os lugares
altos corruptos (altares idólatras) enquanto que em 17.6 e
em 19.3 diz que sim os destruiu. Josafat destruiu a maioria
dos ídolos do Baal e Asera, mas não teve êxito ao tratar de
erradicar as religiões corruptas praticadas nos lugares
altos.

0.15 Quando o inimigo avançou no Judá, Deus falou por
meio do Jahaziel: "Não temam nem lhes amedrontem[...]
porque não é sua a guerra, mas sim de Deus".
Possivelmente não estejamos lutando com um exército, mas
todos os dias lutam com a tentação, a pressão e "hostes
espirituais de maldade" (Eph 6:12) que querem que nos
rebelemos contra Deus. Devemos recordar que, como
crentes, temos o Espírito de Deus em nós. Se pedirmos a

Como deixamos que Deus brigue por nós? (1) Ao nos dar
conta que a luta não é nossa mas sim de Deus. (2) Ao
reconhecer as limitações humanas e ao permitir que a
fortaleza trabalhe através de nossos temores e debilidades.
(3) Ao nos assegurar que procuramos os interesses de Deus
e não nossos desejos egoístas. (4) Ao pedir a ajuda de Deus
em nossas batalhas diárias.

20.37 Josafat se enfrentou ao desastre quando uniu forças
com o malvado rei Ocozías. Não aprendeu de sua aliança
desastrosa com o Acab (18.28-34) ou da aliança que seu pai
fez com Síria (16.2-9). A sociedade esteve fundamentada
em raízes desiguais já que um homem servia a Deus e o
outro adorava ídolos. Provocamos o desastre quando
entramos em sociedade com não crentes devido a que
diferimos nos principais fundamentos de nossa vida (2Co
6:14-18). Enquanto que a gente serve ao Senhor, o outro
não reconhece sua autoridade. Indevidamente, que serve a
Deus se vê tentado a comprometer seus valores. Quando
isto acontece, surge o desastre espiritual.
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Antes de entrar em uma
aliança pergunte:
•

(1) Quais são meus motivos?

•

(2) Que problemas estou tratando de evitar ao
procurar esta sociedade?

•

(3) É esta sociedade a melhor solução, ou é só uma
solução rápida para meu problema?

•

(4) orei ou pedi a outros que orem procurando a
direção de Deus?

•

(5) Trabalhamos meu futuro sócio e eu para
conseguir as mesmas metas?

•

(6) Estou disposto a me conformar com menos lucros
econômicas a fim

Conclusão
Obedecendo a Deus, Josafá
colocou os levitas à frente do
exército.
Enquanto
louvavam,
o
Senhor
preparou emboscada contra
os inimigos de Judá, de
modo que se destruíram uns
aos outros. Somos o povo do
Senhor e Ele guerreia as
nossas guerras, enquanto
formos fiéis adoradores.
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