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Comentário lição 09

O reinado de Joás é uma história de um rei que começou bem, mas que depois enveredou
pelo caminho da idolatria e levou o seu reinado à decadência. Esse relato mostra que o pecado
leva uma pessoa à ruína .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O LIVRAMENTO DE JOÁS

O Reino do Sul (Judá) de muito já havia trilhando um caminho que se distanciava de Deus.
Acazias, rei que sucedeu Joás, é descrito como mais um dos que �zeram mal aos olhos do
Senhor (2 Rs 8.25-29). Sua maldade culminou na sua morte, que foi o gatilho para que a sua
mãe, Atalia, desejasse realizar uma conspiração para tomar o poder em Judá.

Atalia, foi o único regente não dravídico da história de Judá. Seu reinado de terror sobre Israel
durou seis anos. Essa �lha do casal ímpio, Acabe e Jezabel, casara-se com Jorão, �lho do rei
Josafá de Judá. Quando o rei Acazias (2 Rs 9.27), �lho único de Jorão e Atalia, foi morto no
expurgo que Jeú fez na casa de Acabe numa visita ao norte, a traiçoeira Atalia assumiu o
trono de Judá e tentou eliminar da sucessão todos os descendentes de Davi, inclusive todos os
seus próprios netos. Mas Jeoseba, esposa do sumo sacerdote Joiada, escondeu o �lho menor de
Acazias, chamado Joás, e assim preservou a linhagem davídica, da qual nasceria o Messias (2
Rs 11.2,3; 2 Sm 7.11,16; 1 Rs 8.25; Mt 1.8,9) .3

Foi uma operação bem montada a �m de que fosse garantida a ascensão do trono a Joás.
Durante seis anos ele �cou escondido na Casa do Senhor. Era um local com acesso limitado a
poucas pessoas, cuja entrada era proibida a Atalia. Após o exílio de seis anos de Joás o sumo
sacerdote Joiada planejou e executou a sua ascensão ao trono. Uma estratégia perigosa,
contudo, bem sucedida em Judá.
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Joiada tinha muita disposição para reestabelecer o culto a Deus e tinha compromisso com a
linhagem real de Davi, pois havia acompanhado os reinos bem-sucedidos e as reformas
religiosas de Asa e Josafá. A coragem de Joiada fez com que ele corresse risco de morte ao
esconder o futuro rei de Israel da rainha má, bem como se expôs à morte de maneira direta
quando encabeçou o levante que entronizou Joás como rei .2

Destaque

Havia disputas de poder na sucessão do reinado em Judá, por isso o rei Joás teve a sua vida
ameaçada pelas tentativas de usurpação do trono após a morte de seu pai, o rei Jorão. Nesse
momento o sacerdote Joiada tem um papel preponderante na vida do rei Joás, contribuindo
com uma inteligente estratégia de assegurar seu reinado, tendo o rei apenas sete anos de idade.
A estratégia mostrou-se e�caz e o rei obteve escape e livramento. Ele cresceu sob a orientação
do sacerdote Joiada .1

Quando Joás, cujo nome signi�ca “Yahweh é forte”, completou sete anos, Joiada armou a
estratégia para empossar o legítimo rei no trono, e foi combinado que seria num dia de
sábado, quando o povo vinha ao Templo para oferecer os seus sacrifícios e para não despertar
suspeitas. A estratégia envolveu os capitães da guarda e os levitas que trabalhavam no Templo.
Na hora combinada, Joás foi proclamado rei. Assim, destituíram Atalia do trono e, em
seguida, quando ela veio depressa ao Templo para ver o que estava acontecendo, foi levada
para fora e morta .2

O REINADO DE JOÁS E A REPARAÇÃO DO TEMPLO

O início do reinado de Joás foi marcado por um grande feito: a reparação do Templo que
havia sido abandonado anteriormente. Orientado pelo sábio sacerdote Joiada, o rei buscou
restaurar o símbolo da glória de Israel. Joiada foi o grande estimulador e líder espiritual que
motivou essa obra.
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O templo precisava de reparos porque fora dani�cados e negligenciado por líderes maldosos
anteriores, especialmente por Atalia (2 Cr 24.7). Ele deveria ser um lugar santo, separado para
a adoração a Deus. Graças ao programa de angariação de fundos de Joás, o Templo foi
restaurado. A sujeira que se acumulou no seu interior durante vários anos foi posta para fora;
ídolos pagãos e outros objetos relacionados aos deuses falsos foram removidos; o ouro e o
bronze foram polidos. A condição descuidada do templo revelava a que distância o povo
estava do Senhor, por ter sido desviado dEle .4

Um detalhe interessante na história da reparação do Templo foi o fator administrativo dos
trabalhadores. O dinheiro que era arrecadado e entregue em suas mãos não precisava nem de
prestação de contas, pois todos estavam dedicados a permanecerem �eis na obra que foram
comissionados a fazer, e em suas mentes não existia o desejo de defraudar o dinheiro dedicado
ao reparo do local da habitação da presença do Senhor. Retrato totalmente distinto da
administração dos levitas responsáveis pelos fundos do Templo.

Que contraste existia entre os trabalhadores que não precisavam prestar contas do uso do
dinheiro e os sacerdotes que não eram capazes de sequer administrar os fundos de modo a
destinar uma parte ao Templo (2 Rs 12.8). Como homens preparados e treinados por Deus,
os levitas precisavam ser responsáveis e dedicados. A�nal, o Templo era o motivo da vida de
cada um deles. Apesar dos sacerdotes não serem desonestos, não tinham o comprometimento
ou a força necessária para concluir a obra. Algumas vezes a obra do Senhor é melhor
desempenhada por leigos dedicados. Que a falta de treinamento ou de posições hierárquicas
não venham nos impedir de contribuir para o Reino de Deus .4

Destaque

O rei cresceu e o seu reinado solidi�cou-se. O segundo tópico mostra o processo de
restauração do Templo, a �delidade dos tesoureiros, a forma como Deus se agrada quando
acha a �delidade em seus servos. Nesse sentido, há uma mensagem da importância de que
quem cuida dos bens destinados a obra do Senhor o faça com zelo, verdade e amor .1

http://www.ebdemfoco.com/


O Reinado de Joás

O Reinado de Joás

www.ebdemfoco.com

Um detalhe muito importante […] é a �delidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais
administravam o dinheiro (2 Rs 12.15), sendo dispensada até mesmo a prestação de contas.
Numa época como hoje, muitas pessoas importantes acabam achando normal desviar
dinheiro e misturar as contas pessoais com as contas das instituições, de forma que não se sabe
o que é uma coisa ou outra. Ou, ainda, onde algumas vezes os honestos são tratados como
bobos e muitas vezes são coagidos a agirem de forma desonesta; esse exemplo dos funcionários
de Joás é um importante modelo para ser seguido .2

A CONSPIRAÇÃO CONTRA JOÁS

Enquanto o sumo sacerdote Joiada foi seu conselheiro, Joás serviu ao Senhor. Morto Joiada,
Joás abandonou o Senhor e começou a servir aos ídolos (2 Cr 24.17,18). Multiplicou seus
pecados ao mandar assassinar Zacarias, �lho de Joiada, que o repreendera por ter abandonado
o Senhor (2 Cr 24.20-22). Como justa recompensa, Joás foi morto por seus próprios servos,
por cometer esse assassinato (2 Rs 12.20; 2 Cr 24.25). Joás começou bem como rei, mas
terminou arruinado espiritualmente (Mt 24.13; Gl 3.3; Ap 2.10) .3

A história de Joás é um grande exemplo de como uma boa in�uência pode guiar uma vida
para perto de Deus. Joiada cuidou da criação de Joás quando pequeno, e isso gerou no rei um
grande respeito pelo sacerdote. Os grandes feitos que realizara em seu reinado foram
motivados por seu orientador. Contudo, após a morte do sábio sacerdote, o rei se voltou para
seguir os passos de seus pais. Incluindo a morte de um profeta em seu currículo.

Vendo a reviravolta na vida do rei, e como se desviara do Senhor seguindo e trilhando o
caminho da maldade, seus servos conspiraram por sua morte (2 Rs 12.20). Joás caminhou
bem no início, contudo, ele mesmo acabou assinando sua ordem de morte quando passou a
atuar de maneira negligente com o caminho do Senhor e em seu reino. A morte do profeta foi
o elemento que adicionou motivos nessa conspiração.
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A conspiração contra Joás ocorreu por ele rejeitar ao Senhor, começar a adorar outros deuses
e matar o sumo sacerdote Zacarias . As razões para as conspirações dos comandantes contra
Joás estão listadas em 2 Crônicas 24.17-26. Ele começara a adorar ídolos, matara o profeta
Zacarias e fora dominado pelos sírios. Quando Joás se voltou contra Deus, sua vida
desmoronou .

3

4

Destaque

Após a morte de Joiada, o rei deixou-se levar por outras sugestões. Não houve perseverança na
�delidade. O terceiro tópico mostra o declínio do reinado de Joás, a conspiração e a sua morte
no reino. Esse episódio nos mostra que a desobediência a Deus e a con�ança no braço
humano nos levam a escolhas trágicas que afetarão a nossa vida para sempre .1

A herança espiritual pervertida dos antepassados de Joás não foi de todo eliminada da sua vida,
pois, quando morreu o seu tutor e principal conselheiro, o sacerdote Joiada, Joás não
conseguiu manter-se inteiramente �e ao Senhor. O texto bíblico dá a entender que Joás não
tinha muita determinação nem convicções �rmes e deixava-se levar facilmente por qualquer
sugestãos (2 Rs 12.6,7). Os seus súditos sugeriram-lhe que voltassem a adorar imagens, e ele
consentiu. Assim, eles afastaram-se do caminho do Senhor, o que atraiu sérias consequências
sobre Judá (2 Cr 24.17-18). Essa situação de Joás ilustra o seu “caráter fraco, que depende da
boa ou má in�uência de outros. Ser fraco conduz ao mal, tarde ou cedo, e o mal leva ao
desastre” .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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