O Rei Josias
Baseado em 2 Reis 22 e 23:1–25.
Josias tinha oito anos quando se tornou rei de Judá. É conhecido
por haver obedecido às leis de Deus e, como seu antepassado o
rei Davi, ter se mantido fiel a Ele.
Durante os dezoito anos do seu reinado, o rei Josias mandou
oficiais ao templo para organizarem os reparos e limpeza deste.
Enquanto trabalhavam nos cômodos do templo, encontraram
pergaminhos com a lei de Deus. Quando o sumo sacerdote leu
o texto para Josias, o rei rasgou suas vestes de tristeza. (As
pessoas costumavam fazer isso em sinal de arrependimento).
Então, o rei Josias pediu ao povo para se reunir no templo. Ele
leu para o povo a lei registrada nos pergaminhos, e todos fizeram
uma aliança com o Senhor para seguirem os Seus mandamentos
e seguirem a Sua lei. Foram feitas muitas reformas, e tirados do
templo e de toda a terra os ídolos que eles adoravam.
Josias serviu a Deus de todo o coração, mente e forças, e fez
todo o possível por obedecer à Lei de Moisés.
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