






LEITURA BIBLICA EM CLASSE 2 Reis 11.1-3; 12.1-5,17-21

1 - Vendo, pois, Atalia, mãe de Acazias, que seu filho era morto, levantou-se e 
destruiu toda a descendência real.
2 - Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acazias, tomou a Joás, filho de 
Acazias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs, a ele e à 
sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram.
3 - E Jeoseba o teve escondido na Casa do SENHOR seis anos; e Atalia reinava 
sobre a terra.
1 - No ano sétimo de Jeú, começou a reinar Joás e quarenta anos reinou em 
Jerusalém; e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba.
2 - E fez Joás o que era reto aos olhos do SENHOR todos os dias em que o 
sacerdote Joiada o dirigia.
3 - Tão-somente os altos se não tiraram; porque ainda o povo sacrificava e 
queimava incenso nos altos.



4 - E disse Joás aos sacerdotes: Todo o dinheiro das coisas santas que se 
trouxer à Casa do SENHOR, a saber, o dinheiro daquele que passa o 
arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, 
e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a Casa do 
SENHOR,
5 - os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos; e eles reparem 
as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela.
17 - Então, subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou; 
depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém.
18 - Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, e 
Jeorão, e Acazias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo 
o ouro que se achou nos tesouros da Casa do SENHOR e na casa do rei; e os 
mandou a Hazael, rei da Síria; e este, então, se retirou de Jerusalém.



19 - Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura, não 
estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Judá?
20 - E levantaram-se os seus servos, e conspiraram contra ele, e feriram 
Joás na casa de Milo, que desce para Sila.
21 - Porque Jozacar, filho de Simeate, e Jozabade, filho de Somer, seus 
servos, o feriram, e morreu; e o sepultaram com seus pais na Cidade de 
Davi; e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar.
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INTRODUÇÃO

• Enquanto Joás seguiu os passos do sumo-
sacerdote Joiada, fez o que era reto diante do 
Senhor. 

• Eliminou o baalismo, renovou a Aliança e 
restaurou o culto a Yahweh, reparou o Templo…

• Todavia, depois da morte do homem de Deus, 
Joás se deixou seduzir pelos príncipes do povo, e 
mergulhou na impiedade, injustiça e idolatria. 

• O castigo divino foi implacável! Seu reino foi 
invadido pela Síria, seus próprios servos 
voltaram-se contra ele e o mataram



E

B

D

3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 9

• JOÁS COMEÇOU A REINAR COM 7 ANOS DE IDADE SOB 
AS ORIENTAÇÕES DO SACEDOTE JOIADA

• SEU REINADO PROSPEROU COM AS BÊNÇÃOS DE DEUS 
ENQUANTO OBEDECEU A DEUS, MAS QUANDO SE 
DEIXOU SEDUZIR PELO PECADO, AFASTOU-SE DE DEUS

As suas convicções sobre Deus não foram 
suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás  
deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram 
Judá retornar à idolatria.
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I – O LIVRAMENTO DE JOÁS

1. As tramas reais.

▪ Israel e Judá, sempre disputavam pelo poder, 
envolvendo interesses políticos e econômicos. 

▪ A casa real de Judá se aparentou com a casa 
real de Israel através de Atalia, filha de Acabe e 
Jezabel, e Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. 

▪ Jeorão já era morto quando Atalia usurpou o 
trono e começou a reinar no lugar  de seu filho 
Acazias (2 Cr 22.12b). (tomou o reino a força)
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2. A coragem do sacerdote Joiada.

Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. 
Para se assentar no trono ela matou todos os membros da 
família real, incluindo seus próprios netos (2 Cr 22.10). 
Joás, filho de Acazias tinha um ano e só escapou de ser 
morto, porque foi escondido por sua tia Jeoseba, esposa do 
sacerdote Joiada seis anos (2 Rs 11.2,3). 
Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e 
lhe ensinou as leis mosaicas

DEUS GUARDA SEUS FILHOS PORQUE TEM GRANDES 
PLANOS; ESTES VÃO SENDO REALIZADOS CONFORME SUA 

OBEDIÊNCIA E FÉ NELE
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3. A estratégia bem-sucedida.

Quando Joás completou sete anos, Joiada armou uma 
estratégia para empossar o legítimo rei. 
Combinou com os capitães da guarda e, no dia planejado por 
eles, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como 
rei (2 Cr 23.11). 
Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois 
este não tinha condições de reinar por ainda ser criança 
(2 Rs 12.2). 
O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os 
sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu 
templo, despedaçar imagens e altares, e refazer a aliança 
com Deus (2 Cr 23.16,17)



E

B

D

O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava (2 Rs 12.2). Como a 
adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção 
fora feita no Templo do Senhor e, por isso, ele estava em condições precárias. Logo, Joás 

incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do Templo (2 
Rs 12.4,5).

3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 9

II – O REINADO DE JOÁS E A REPARAÇÃO DO TEMPLO

1. A arrecadação para reparar o templo.

• O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o 
aconselhava (2 Rs 12.2). 

• Os reis anteriores se preocuparam com a adoração a 
Baal e deixaram de zelar pela manutenção do templo de 
adoração ao Senhor Deus de Israel.

• Joás conscientizou os sacerdotes a incentivar o povo a 
ofertarem para a manutenção do Templo (2 Rs 12.4,5).

ENQUANTO MINISTROS DE DEUS PREOCUPAM-SE COM AS COISAS 
TERRENAS E SEUS PROPRIOS INTERESSES SE RELAXAM COM SUA 

VIDA ESPIRITUAL E A IGREJA DO SENHOR PASSA A PERECER
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2. A fidelidade dos tesoureiros.

Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com 
que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro (2 Rs 12.15). 

Numa época, como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é 
importante ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor.

Também não pediam 
contas aos homens em 
cujas mãos entregavam 
aquele dinheiro, para o 
dar aos que faziam a 
obra, porque 
procediam com 
fidelidade. 2 Reis 12:15

O LIDER ESPIRITUAL DEVE PASSAR AO 
SEU REBANHO CREDIBILIDADE 
ATRAVES DE SUA FIDELIDADE E ZELO 
COM A OBRA DE DEUS, E OS CRENTES 
DEVEM CONFIAR QUE SUA OFERTA 
FOI ABENÇOADA POR DEUS
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3. Fidelidade, um atributo que enobrece.

A Palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade: “Não te 
desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao teu 
pescoço; escreve-as na tábua do teu coração e acharás 

graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos 
homens” (Pv 3.3,4). 

A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a 
pratica.

A NOSSA FIDELIDADE A DEUS LEVA-NOS A SERMOS FIÉIS NA 
VIDA ESPIRITUAL, NA VIDA FAMILIAR, NA VIDA SOCIAL E EM  

DEMAIS AREAS DA VIDA
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III - A CONSPIRAÇÃO CONTRA JOÁS

1. O declínio do reinado.

▪ POR TER SE TORNADO REI AINDA JOVEM JOÁS AINDA 
NÃO  TINHA EXPERIENCIAS E POR ISSO NÃO ERA FIRME 
EM SUAS CONVICÇÕES 

▪ FOI INFLUENCIADO À IDOLATRIA E CONFIAR EM SUAS 
PROPRIAS FORÇAS

As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na 
falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em 
Deus, e, mais tarde, na conspiração de assassinato contra ele 
(2 Cr 24.25).
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CONSEQUENCIA DA DESOBEDIENCIA

JOÁS PERDEU A CONFIANÇA EM DEUS POR CAUSA DA SUA 
CONSCIÊNCIA QUE FOI CONTAMINADA PELO PECADO DE 
IDOLATRIA (DESOBEDIÊNCIA)

A APOSTASIA É O 
RESULTADO DAS 
ESCOLHAS E ATITUDES DE 
DESOBEDIENCIA QUE 
POUCO A POUCO O 
HOMEM ABRE ESPAÇO 
EM SEU CORAÇÃO

“Porque o salário do 
pecado é a morte, mas 
o dom gratuito de Deus 
é a vida eterna, por 
Cristo Jesus o nosso 
Senhor” (Rm 6:23).
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2. Conspiração e morte no reino.

❑ A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. 
❑ Joás não obedeceu os conselhos e ensinos do sacerdote, preferiu 

seguir os caminhos dos príncipes de Judá(2 Cr 24.17), 
❑ Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. 
❑ O Rei ficou tão cego com a idolatria e rebeldia que matou Zacarias 

filho de Joiada por lhe chamar atenção (2 Cr 24.20,21). 
❑ O juízo de Deus sobre Joás  veio através do exército sírio
❑ Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiram contra 

ele e o mataram em sua cama (2 Cr 24.25).

O CRENTE DEVE TER A MENTE DE CRISTO, SE APEGAR AOS 
CONSELHOS DO CÉU E REJEITAR OS MAUS CONSELHOS DO 
MUNDO - Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que 

possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16
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Joás foi levado ao trono por uma ação divina 
organizada pelo sacerdote Joiada. 
No início de seu reinado, ele reparou o 
Templo e mandou construir vários artefatos
para o ofício sagrado. 
Porém, após a morte do sacerdote Joiada, 
começou a fazer o que era mau aos olhos do 
Senhor. 
Passou a adorar ídolos e perdeu 
completamente a noção de justiça ao mandar 
assassinar o profeta Zacarias. 
Seu reino entrou em decadência e ele acabou 
assassinado por dois de seus servos.



E

B

D

3º TRIMESTRE 2021 LIÇÃO 9

REFLEXÃO

Por quanto tempo Joás ficou escondido?

Por 6 anos.
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REFLEXÃO

Quem aconselhava Joás no início do seu reinado?

O sacerdote Joiada.
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REFLEXÃO

O que a fidelidade ao Senhor produz? 

A fidelidade a Deus enobrece a alma e 
traz respeito para quem a pratica.
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REFLEXÃO

Como se comportou Joás após a 
morte do sacerdote Joiada?

Após a morte de Joiada, Joás não 
conseguiu manter-se inteiramente 
fiel ao Senhor, passou a adorar ídolos 
(2 Cr 24.18) e a confiar em suas 
próprias forças (2 Rs 12.17-18).
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REFLEXÃO

Qual foi a consequência 
da desobediência de Joás?

Seu reino entrou em decadência 
e ele acabou assassinado por 
dois de seus servos.


