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Faça do Jeito Certo 
 

2 Crônicas 20:26-30 

 
Introdução: esse estudo tem como personagem principal Josafá. Ele foi rei de Judá, e era 
um homem temente a Deus. Josafá assumiu o trono após a morte de seu pai, o rei Asa, e 
promoveu reformas importantes durante o seu reinado. Diz a Bíblia que “o seu coração 
tornou-se ousado em seguir os caminhos do Senhor”, o que fez com que levantasse príncipes 
que ensinaram a lei em toda a nação de Judá (2 Cr 17:6-9). 

 
Entretanto, Josafá também teve que enfrentar uma guerra.  Moabitas, Amonitas e Edomitas 
se levantaram contra a sua nação, mas Deus foi com ele, concedendo-lhe uma grande vitória. 
Veremos nesse estudo, no capítulo 20 de 2 Crônicas, as atitudes de Josafá após saber que os 
inimigos haviam saído à guerra contra ele. As suas ações são inspiradoras, principalmente 
para aqueles que estão diante de batalhas. Josafá nos ensina a fazer do jeito certo. 
 

1. Apregoou jejum em toda a nação – em primeiro lugar, o verso 3 diz que “Josafá teve 
medo e se pôs a buscar ao Senhor; e apregoou jejum em toda a nação”. O interessante é que 
o texto diz que Josafá teve medo, porém o medo não o paralisou. Pelo contrário, o medo fez 
com que Josafá corresse para a presença de Deus. Isso mostra que as situações que 
enfrentamos podem até mesmo, por um momento, nos assustar. Todavia, devemos reagir e 
buscar ao Senhor, aquele que nos guarda e é poderoso para nos dar a vitória. A nossa 
humilhação, em jejum e oração, diante do Senhor é o que nos levará a sermos exaltados por 
Ele. 
 
Outro lado a ser destacado nesse versículo é que a sua liderança aparece nesse momento. Ele 
mobiliza a nação inteira, levando o país a jejuar. Do mesmo modo, diante das batalhas temos 
que nos consagrar, buscar a face do nosso Deus e mobilizar aqueles que estão conosco: a 
família, a célula, a igreja, e todos aqueles que estão debaixo da nossa influência. 

 
2. Argumentou com Deus com base na promessa – em segundo lugar, nos versos 7, 

8 e 9, vemos Josafá argumentando com Deus com base nas promessas que Ele havia feito ao 
seu povo no passado. Ele reivindica o cumprimento da promessa que fora feita a Salomão por 
ocasião da consagração do Templo de Jerusalém, quando Deus disse que os seus ouvidos 
estariam atentos ao clamor que se fizesse naquela Casa, pois o seu nome estava no Templo, e 
assim o seu povo, na sua angústia, seria por Ele socorrido. 
 
O nosso Deus não se distrai nem se esquece do que prometeu. Todavia, quando “lembramos” 
ao Senhor o que Ele falou, na verdade nós é que estamos nos lembrando e, assim, mostramos 
a Ele que confiamos na sua promessa. Portanto, devemos nos agarrar a sua Palavra. Ela será a 
âncora da nossa alma nos momentos difíceis, e sempre será a base para os grandes feitos de 
Deus. 
 

3. Declarou a dependência dele e da nação – em terceiro lugar, no verso 12, Josafá fez 
uma declaração comovente, na qual reconhece que a nação não tinha forças para resistir à 
grande multidão que havia se levantado contra eles. Josafá reconheceu que ele e a nação 
dependiam do Senhor, e se Deus não agisse, a nação seria derrotada. Diante do 
comportamento correto de Josafá, Deus levantou Jaaziel, um profeta que foi usado pelo 
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Espírito do Senhor para trazer uma Palavra favorável à nação. A humilhação do rei Josafá fez 
Deus romper com o silêncio e liberar a vitória (14-17). 
 

4. Creu e levou o povo a crer em Deus e nos profetas – em quarto lugar, no verso 
20, vemos que Josafá creu na Palavra do profeta Jaaziel e, além disso, levou toda a nação a 
crer no decreto de vitória. Aqui aprendemos que além de crermos, também temos que criar 
um ambiente de fé. Temos que nos cercar de pessoas que acreditam na promessa, se nos 
associarmos àqueles que duvidam, seremos influenciados negativamente e perderemos a 
nossa força. 

 
Conclusão: no verso 21, debaixo de uma promessa de Deus, Josafá organizou o povo para a 
batalha. Judá saiu à guerra com cantores vestidos de ornamentos sagrados marchando à 
frente do exército, louvando a Deus, dizendo: “Rendei graças ao Senhor, porque a sua 
misericórdia dura para sempre”. Deus confundiu o adversário e uns se levantaram contra os 
outros, e o exército de Josafá nem mesmo precisou lutar. O único trabalho que tiveram foi 
recolher os despojos (25). Deus deu a eles uma vitória sobrenatural, e, da mesma forma, fará 
com todos aqueles que fizerem do jeito certo. 

 

 

 

 


