Mas, como Josias tinha sido humilde e obediente,
isso só aconteceria após a sua morte.

Deus ajudou Josias a
trazer o seu povo de
volta para o Senhor.
Um dia, enquanto
liderava o seu povo
numa guerra, Josias
foi atingido por
flechas inimigas.

REIS BONS
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REIS MAUS
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Seus servos o
levaram para
Jerusalém, onde
ele morreu. Todo
o povo chorou e
compôs canções
sobre a bondade
do rei Josias.

Algum tempo depois
o reinado acabou.
Mas algum dia,
um rei vai reinar
novamente sobre
Israel. Seu nome
é REI DOS REIS,
SENHOR DOS
SENHORES!
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Quando Jesus
Cristo veio ao mundo,
ele foi rejeitado e
crucificado. Quando
Jesus Cristo vier
novamente, ele
reinará não somente
sobre Israel, mas
sobre toda a terra.
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'HXVVDEH TXHWHPRVIHLWRVFRLVDVUXLQVTXH
FKDPDPRVGHSHFDGR$SXQLomRSDUDRSHFDGR
p DPRUWH
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ILOKR-HVXVSDUDPRUUHUQDFUX]HSDJDUSHORV
QRVVRVSHFDGRV-HVXVYROWRXDYLYHU HIRLSDUD
VXDFDVDQRSDUDtVR

"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130

Português

Portuguese

Autorização: Você tem o diretio de copiar ou imprimir esta história,
desde que não seja comercializado.
Foi um dia triste
para Manassés.
Seu pai, o rei
Ezequias, tinha
acabado
de morrer.

Com apenas 12 anos,
Manassés tornou-se
rei sobre o povo de
Deus em Judá.
Manassés não sabia
disso, mas ele seria
rei por 55 anos. Ele
precisava da ajuda
de Deus para ser
um bom rei.
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Mas Manassés ignorou a
Deus e fez muitas coisas
más. Ele reconstruiu altares
para adoração de ídolos.
Inclusive mandou fazer uma
imagem e a colocou
no Templo sagrado
de Deus!

E Deus tinha dito a
Moisés: "Não faça
imagens de nenhuma
coisa, não se ajoelhe
diante de ídolos,
nem os adore."

Chega de orar a ídolos
sem vida! Mas será que
o Deus vivo atenderia
a oração de Manassés
depois de tanta maldade?
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O rei Josias era bom. Ele purificou e consertou
o Templo de Deus. Entre as ruínas, um sacerdote
encontrou o livro da Lei de Deus, da Lei que Deus
tinha dado por meio de Moisés.
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O rei seguinte,
Josias, tinha
apenas 8 anos de
idade. Ele reinou
durante 31 anos
e fez o que era
correto diante
de Deus.
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Quando o rei ouviu as
palavras da Lei, rasgou
as suas roupas em sinal
de tristeza. Josias
sabia o mal que os seus
antepassados tinham
feito desobedecendo
à Lei de Deus.
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O rei Manassés tornou-se uma nova pessoa.
Ele tirou a imagem do Templo de Deus e
recolheu todos os deuses falsos em
Jerusalém e os jogou fora.

Quando Manassés morreu, o seu próprio filho
Amom voltou a adorar ídolos. Mas ele não se
humilhou diante de Deus como Manassés. Amom
pecava mais e mais e os seus servos o mataram
na sua própria casa. Ele reinou somente 2 anos.

Então ordenou ao seu povo que adorasse
somente ao Deus Eterno, o Deus de
Israel. Que mudança em Manassés!

Ele destruiu todos
os lugares de
falsa adoração e
todos os falsos
deuses. Josias
os destruiu até
virarem pó.

Sim! Deus ouviu a oração do rei e o
levou de volta a Jerusalém, de volta
ao seu trono. Ele era rei novamente.
Então Manassés percebeu que
só o Senhor é Deus!

8

7
Arrumou o altar do Senhor
e ofereceu ofertas de agradecimento.

5

4

3
Sofrendo na Babilônia,
Manassés implorou ao
Senhor, seu Deus. Ele
humilhou-se diante do
Deus de seus pais e orou.

Quando o povo desobedecia a Deus, Deus permitia
que ele fosse punido. Foi isso que aconteceu com
Manassés e com o povo que ele governava. Deus
deixou que o exército assírio lutasse contra eles.
Manassés foi levado preso para a Babilônia.

Manassés praticava magia e
feitiçaria. Ele guiava o povo
para longe de Deus. Ele
queimou os seus próprios
filhos como sacrifício
aos ídolos. A
desobediência
de Manassés
enfureceu
a Deus.
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Uma profetisa chamada Hulda falou a mensagem de
Deus para Josias: "Eu, o Eterno, o Deus de Israel,
vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu
povo com todos os castigos escritos no livro que foi
lido para o rei de Judá."
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