
 
 

 
 

 
 
Essa semana você vai meditar sobre a vida do Rei Josias, no final de cada dia, responda a pergunta do 
título da meditação do dia. Leia a história do Rei Josias durante a semana, essa leitura é importante 
para sua meditação, não deixe de fazer. Deus falará com você através desse grande personagem. 

Segunda-feira: O que falam de você? 
 
 

 
Leitura do Dia: 2 Rs 22 (  ) Fiz a leitura 
ENTENDENDO: Marque as alternativas verdadeiras. (   ) Aprovar significa estar apto, passar à prova; 
(  ) Obreiro significa “aquele que serve”.  (  ) Eu devo procurar a aprovação de Deus, pois sou servo Dele; 
(  ) O pecado me envergonha, por isso ele não pode fazer parte da minha vida. (  ) Manejar corretamente 
a Palavra da Verdade (Bíblia), é conhecer, meditar e aplica-la no meu dia a dia.  Para você que é filho de 
Deus, todas as alternativas estão corretas.  Reescreva o versículo na primeira pessoa do singular: Eu 
vou procurar me _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: Decorar versículos é uma maneira muito importante para manejar bem a Palavra da 
Verdade, por isso não pule esse passo, memorize agora. (  ) Memorizei 
TIRANDO A LIÇÃO: Você já leu as histórias dos Reis de Judá e de Israel? Ela se encontra nos livros 
de 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Ao ler sobre esses reis, você vai perceber que no início da história de 
cada um deles vem uma informação muito importante sobre a vida deles: “Ele fez o que o Senhor aprova” 
ou “Ele fez o que o Senhor reprova”. Nesta semana você vai ver que Josias foi um rei que fez o que 
Senhor aprova (2 Rs 22:2). Mas, e você adolescente, se alguém fosse contar a sua história, o que 
colocariam: “fez o que Senhor aprova” ou “fez o que Senhor reprova”? Como tem sido teu testemunho 
em casa, na escola, na rua ou na própria igreja? As suas atitudes estão agradando a Deus? Você deve 
agradar a Deus em todas as áreas de sua vida: seja um filho obediente (Ef 6:1-4), não cole na escola 
(2 Co 8:21; 1 Pd 2:12; Fp 2:15), não use sua boca para fofocas, mentiras e palavras imorais (Sl 
39:1; Mt 12:36-37; Ef 5:4; Pv 10:19; Pv 11:12-13; Pv 20:19), não “fique” com ninguém (1 Ts 
4:4-6; Rm 12:2). Seja um testemunho onde estiver, e que as pessoas possam dizer: ______________ 
(coloque seu nome) fez o que Senhor aprova. Aprendendo mais: Leia as passagens a seguir, diga quem 
é o Rei, o que ele fez, e se o Senhor o aprovou ou reprovou 

Passagem Rei O que ele fez? Aprovado ou Reprovado 
1 Rs 15:9-15    
2 Rs 16:1-4    

DECIDINDO: Tenha sempre como objetivo ser aprovado por Deus. (  ) Decido 
mudar de atitude nesta área _____________________________ (coloque 
onde você está falhando) para ser aprovado pelo Senhor. Compartilhe com seu 
líder sua decisão, para ele te cobrar e orar por você. 
COMPARTILHANDO:  Senhor, quero ser aprovado por Ti, me ajude a ser 
testemunho na minha casa, na escola, na rua e na igreja. Amém 

Terça-feira: Em quem você se Espelha? 
 
 
 

Leitura do Dia: 2 Rs 23:1-19 (  ) Fiz a leitura 

REIS DA BÍBLIA: JOSIAS 
                                  
                     
                  
                       
 ”Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, 

que maneja corretamente a palavra da verdade.” 2 Tm 2:15 
 
 

"Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem 
desviar-se nem para a direita nem para a esquerda" 2 Rs 22:2  



ENTENDENDO: Responda às questões para melhor entendimento: 1 – De quem o versículo está 
falando? ______________________. 2 – Diga pelo menos duas características de Davi que se deve 
imitar: __________________________________________ (At 13:22; 1 Sm 16:14-19; 1 Sm 
17:36). O que você entende na expressão: “não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda”? 
__________________________________________. A Bíblia diz que Josias seguiu o exemplo de 
seu antepassado Davi, e fez o que era reto ao Senhor, quer dizer, fez o que agradava a Deus. 
MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje e diga para algum amigo do seu GA e aproveite para 
cobrar o versículo dele. Eu falei meu versículo para: _________________________________.  
TIRANDO A LIÇÃO: Josias começou a governar muito jovem, aos oito anos de idade. Seu avô 
Manassés e seu pai Amom tinham sido reis de má fama, pessoas cruéis, que não seguiam a vontade de 
Deus, idólatras, perversos (Leia 2 Rs 21), mas nem por isso ele seguiu seus costumes, aos 16 anos ele 
começou a buscar o Deus de Davi (2 Cr 34:3). E essa é uma das lições que você pode tirar da vida de 
Josias, se espelhe na pessoa certa, siga o exemplo de quem vive para agradar a Deus, Josias seguiu o 
exemplo de Davi. Adolescente, isto significa que mesmo que seus pais não sejam cristãos, não seguem 
a Bíblia e não dão um bom exemplo, mesmo que seu professor não age de forma correta, fala palavrão, 
procure ser diferente do mundo, ser sal e luz (Mt 5:13-14), agradar a Deus. Você tem que pensar 
como Paulo, que buscava sempre a aprovação de Deus (Gl 1:10, 1 Ts 2:4), assim como também fez 
Josias. Se como no caso dele, seu pai não serve ao Senhor, Deus coloca outras pessoas que podem 
ajudar você a aprender sobre Jesus. Essa pessoa pode ser sua mãe, seu (sua) líder, seu pastor. Se 
espelhe em pessoas que como Josias, queiram fazer a diferença, que procurem agradar a Deus acima 
de tudo, que sigam o que a Bíblia ensina em 1 Ts 4: 1- 12 (leia agora). Lembre-se da vida de Jesus, 
tudo o que você já aprendeu sobre Ele, de como foi obediente até a morte e fez tudo para satisfazer 
a vontade do Senhor. Se espelhe em Jesus, siga o exemplo de pessoas que o segue, decida fazer o que 
é certo. Aprendendo mais: Leia as passagens abaixo e relacione as colunas. 
a) Sl 119:9 (   ) O cristão deve ser exemplo independentemente da idade. 
b) 2 Tm 3:14 (   ) Não siga exemplos de pessoas que não agradam com Deus 
c) 1 Sm 2:12 (   ) Continue firme nas verdades que aprendeu 
d) 1 Tm 4:12 (   ) Como vimos o exemplo de Josias é possível manter a vida pura    

obedecendo aos mandamentos de Deus 
DECIDINDO: Faça uma decisão baseada em algum dos princípios estudados hoje. Talvez Deus quer 
que você se aproxime mais do seu líder, do seu pastor. (   ) Decido seguir o exemplo de pessoas que 
segue a Jesus verdadeiramente. (   ) Vou obedecer a Deus em primeiro lugar 
COMPARTILHANDO:  Jesus é o maior exemplo que podemos ter, de como viver, como falar, como 
se comportar, como orar, como obedecer a Deus. Neste momento agradeça-O por tudo que já fez por 
você e peça que o ajude a se parecer mais com Ele. Ore também por suas decisões.  
 

Quarta-feira – Você toma medidas drásticas? 
 
 
 

 
Leitura do Dia: 2 Rs 23:20-30 (  ) Fiz a leitura 
ENTENDENDO: De acordo com o versículo de hoje, quais são as quatro atitudes pra ser perdoado? 
__________________________________________________________________________. 
A vontade de Deus é que você esteja sempre próximo a Ele, mas para isso você precisa estar separado 
do pecado. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) sobre situações que te aproximam de Deus: ( ) 
desobedecer aos seus pais ( ) escutar e dançar músicas sensuais ( ) participar das rodinhas de piadas 
e conversas imorais ( ) falar mal dos outros ( ) ser uma pessoa “santa” na igreja, e ser o contrário em 
casa e na escola (  ) cair na tentação de “ficar” (  ) ajudar um irmão ( ) orar no seu quarto ( ) orar indo 
para escola ( )  fazer a meditação ( ) dar bom testemunho em todo lugar. Se colocou como verdadeiro 
as 5 últimas, acertou! 
MEMORIZANDO: Você se aproxima do Senhor através da Sua Palavra. Mostre que você também 
deseja estar perto Dele: decore antes de pular para próxima etapa. (  ) Ok, decorado. 

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se 
afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua 

terra. 2 Crônicas 7:14 



TIRANDO A LIÇÃO: Hoje você vai ver como Josias foi um adolescente radical que sabia tomar 
decisões difíceis e corretas. Josias passou sua adolescência sendo rei, e como tal, poderia aproveitar 
a oportunidade e fazer todas as suas vontades, mas conheceu a Palavra de Deus e decidiu agradar ao 
Senhor. Não era fácil agir diferente de todos, mas Josias precisava ser radical e decidido, assim 
tomou medidas drásticas para agradar a Deus: derrubou todos os ídolos e templos pagãos, e restaurou 
a verdadeira adoração ao Senhor (2 Reis 23:4-24). E você? Que medidas drásticas você tem  que 
tomar para agradar ao Senhor? O que tem te afastado do Deus? Que influências estão derrubando 
você? Veja algumas situações em que você precisa ser radical: Música (mensagem da semana passada) 
- as que não agradam a Deus precisam se deletadas do seu celular, computador ou destruir CD’s (leia 
Fl 4:8; Cl 3:23); Mágoa – perdoar alguém (leia Cl 3:13; 1 João 4:20-21); Imoralidade – o que você 
faz, fala e vê deve ser santo (leia Ef 4:29; Jó 31:1); Más amizades – afastar-se de quem te faz 
desagradar a Deus (leia 1 Co 15:33; Tg 4:4); Rebeldia – para ser abençoado, você precisa honrar e 
obedecer suas autoridades (pais, líderes, professores), obedecer na hora e parar de responder (leia 
1 Sm 15:22; Ef 6:1-3; Hb 13:17). Josias se arrependeu pelos pecados do seu povo e mudou 
completamente. Reflita e veja no que você precisa ser radical. O Senhor te ajudará, pois conhece as 
suas fraquezas, mas primeiro você precisa decidir e depois mudar de atitude. Aprendendo mais: 
Através dos emojis, descubra a história, escreva o nome do personagem bíblico que obedeceu a Deus e teve 
uma atitude radical. Para ajudar, leia Gn 6:9-22. 

DECIDINDO: No que você precisa ser 
radical? ____________________________. Decida: ( ) Vou pedir perdão de alguém que magoei e 
perdoar quem me magoou. ( ) Vou me afastar de ______________________ (nome da pessoa). 
COMPARTILHANDO:  Agora fale com Deus. Peça ajuda para cumprir as suas decisões radicais. 
 

Quinta-feira: Você vive a Palavra? 

Leitura do Dia: 2 Cr 34 (  ) Fiz a leitura 
ENTENDENDO: Pesquise a significado de “santificar”__________________________ O que você 
entende por “santifica-os na verdade”______________________________________________. 

Santificarmos quer dizer tornarmos mais parecidos com Deus, nos afastarmos 
do mal e o caminho para isso é a Palavra da Verdade, a Bíblia. 
MEMORIZANDO: A palavra do Senhor nos dá sabedoria e nos livra dos 
caminhos maus. Vamos decorar o versículo de hoje. (   ) Decorei 
TIRANDO A LIÇÃO: Como você viu o rei Josias fez o que era certo aos olhos 
do Senhor, condenou tudo de errado que o povo de Judá tinha feito e estava 

fazendo, tomou medidas extremas para que o povo não voltasse a pecar.  Porém isso só aconteceu depois 
que o livro da lei que é a Palavra de Deus foi encontrado e lido (2 Rs 22.10-13), o rei Josias percebeu 
o quanto o povo estava desagradando a Deus. A Palavra de Deus abriu os olhos do Rei Josias. A Bíblia 
te dá maior entendimento (Sl 119.32), mostra como ter uma vida santa (Sl 119.35), por isso é 
importante sua meditação diária. Você tem que conhecer a vontade de Deus para sua vida, e você só vai 
saber isso meditando em sua Palavra. Outra lição que você deve aprender com Josias está relacionado 
as decisões que você toma depois que ouve a Palavra (medita), de nada adiantaria se o rei Josias não 
tivesse decidido mudar aquela situação depois que leu a Palavra. Quem ouve a Palavra de Deus e não 
muda de atitude é insensato (Mt 7: 24-27), mas aquele que a pratica será feliz (Tg 1:22-25). Como 
você tem feito suas meditações? De qualquer jeito? Você tem meditado na Palavra e tomado decisões 
que está mudando a sua vida, te fazendo um adolescente que agrada a Deus? Aprendendo mais: Leia 
os versículos a seguir e para cada um diga um benefício que a Palavra nos traz.  
a. Rm 10.17 _________________________ b. Sl 119.81, 114 _________________________           

”Santifica-os na verdade; tua palavra é a verdade”. Jo 17.17 
 
 

________________________________
________________________________ 
 



c. 1 Jo 2.14 __________________________ d. Pv 2 1-5 _____________________________                   
e. Sl 19.9 ____________________________ f. Pv 4.4 _______________________________ 
DECIDINDO: (   )Decido não falhar em minhas meditações e fazê-la diariamente, pois sei que me trará 
muitos benefícios. (  ) Decido agir como o rei Josias e depois de saber a verdade mudar as coisas que 
estão desagradando a Deus, ser firme em minhas decisões. 
 COMPARTILHANDO:  Neste momento fale com o Senhor, compartilhe suas decisões e peça força 
e sabedoria para que você consiga ser firme nelas. 
 

Sexta-feira: Você está marcando sua geração? 
 
 
 

 
Leitura do Dia: 2 Cr 35 (  ) Fiz a leitura 
ENTENDENDO: Josias foi alguém que marcou a geração em que viveu! Ele soube fazer a diferença 
com sua vida e entrou para a história. Para entender melhor a mensagem do versículo de hoje, pesquise 
e responda o significado das expressões abaixo: 
a) Nem antes nem depois houve um rei como ele:_______________________________________ 
b) Que se voltasse para o Senhor:__________________________________________________ 
c) De todo o coração, de toda a alma e de todas as forças:________________________________ 
d) De acordo com toda a Lei de Moisés:______________________________________________ 
 Para ajudar a entender o que significa a forma como Josias agia, leia os versículos a seguir: Mt 
22.37; Mc 12.33; Lc 10.27; Mc 12.30; Gl 6.16. Agora, responda: 1) O que significa fazer a 
diferença em uma geração?_______________________________________________________ 
MEMORIZANDO: Aprender a Palavra de Deus é um prazer! Aproveite este 
momento para conhecer ainda mais o que Deus tem para falar para sua vida.    
TIRANDO A LIÇÃO: Josias marcou a sua geração e fez a diferença na 
época em que viveu. Ele foi o rei mais jovem dentre os reis de Israel e reinou 
durante o maior período de tempo. E ele aproveitou bem esse tempo! Veja a seguir de que forma Josias 
foi diferente de tantas pessoas daquele tempo e trace uma linha ligando o princípio à referência 
correspondente: 
 Ele viveu em retidão diante de Deus     * 2 Cr 34.18-21 
 Não desprezou os exemplos positivos do passado   * 2 Cr 34.2  
 Abominou e retirou a idolatria     * 2 Cr 34.30 
 Tomou a atitude de ouvir a Palavra de Deus    * 2 Cr 34. 31 
 Fez com que a Palavra chegasse a todos    * 2 Cr 34.4-5  
 Fez uma aliança pessoal com Deus     * 2 Cr 34.3  
Aprendendo mais: Agora, leia os versículos a seguir e identifique duas outras pessoas da Bíblia que 
marcaram sua geração. Ao final, comente aquilo que mais chamou a sua atenção: 2 Tm 4: 1-8; At 
16.16-40:  
 
 
Você pode fazer a diferença em meio a sua geração também! Jesus te chamou para fazer a diferença 
onde estiver, seja na escola, em casa ou em qualquer outro lugar. Leia o versículo a seguir e responda: 
Lc 9.23 – Como você pode fazer a diferença nesta geração? _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
DECIDINDO: Esse é o momento de avaliar o que Deus mostrou a você que precisa ser mudado e decidir 
cumprir a vontade de Deus. Decisão:__________________________________________  
COMPARTILHANDO: Separe um momento especial para conversar com Deus sobre o que você 
aprendeu hoje. Dedique-se a entender a vontade dele e cumpri-la em sua vida. 

“Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de 
todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a Lei de 

Moisés.” 2 Rs 23:25 

Comentário: 

 

 


