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Comentários iniciais: 
 

 

 

Texto áureo: 

 

Salmos 136:1 

 

Louvai ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade é para sempre. 
 

Texto da leitura bíblica em classe: 
 

2 Crônicas 20:1-12 
 

1 E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, e os filhos de Amom, e, com eles, 

alguns  outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. 

 

2 Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande 

multidão dalém do mar e da Síria; e eis que já estão em Hazazom-Tamar, que é En-Gedi. 

 

3 Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor; e apregoou jejum em todo o Judá. 

 

4 E Judá se ajuntou, para pedir socorro ao Senhor; também de todas as cidades de Judá 

vieram para buscarem o Senhor. 

 

5 E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na Casa do Senhor, diante do 

pátio novo. 

 

6 E disse: Ah! Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Pois tu és 

dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te 

possa resistir. 

 

7 Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu 

povo de Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? 

 

8 E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: 

 

9 Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante 

desta casa e diante de ti; pois teu nome está nesta casa; e clamaremos a ti na nossa angústia, e 

tu nos ouvirás e livrarás. 
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10 Agora, pois, eis que os filhos de Amom e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais 

não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram 

e não o destruíram, 

 

11 eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. 

 

12 Ah! Deus nosso, porventura, não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta 

grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos; porém os nossos olhos 

estão postos  em ti. 
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