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Comentários iniciais:
- O nome de Hulda significa “doninha”, um animal que se alimenta de ratos. Segue
imagem neste animal:

- A situação de Judá estava bastante complicada, desde os tempos de Manassés, avô de
Josias, que foi o pior rei de Judá (afora Atália, que reinou em Judá como usurpadora do
trono).
- O reinado de Manassés foi longo e muito desastroso, pois ele influenciou o povo a
desobedecer a Deus.

- Depois dele, seu filho Amon reinou por pouco tempo (2 anos), também seguindo o
mal que fizera seu pai.
- Com a morte de Amon, Josias assumiu o trono, com apenas 8 anos de idade. Mas
desde cedo ele procurou fazer o bem.
- Nesse período Jeremias começou a profetizar, no 13º. ano de seu reinado, quando
Josias tinha 21 anos.
- Aos 26 anos de idade, no 18º. ano do seu reinado, Josias decidiu reparar o templo.
Essa decisão era muito mais do que uma simples construção. Era um chamado ao povo
para o arrependimento.
- A obra foi feita, mas o povo não mudou seus maus intentos. Continuaram a fazer o que
não agradava a Deus.

Texto áureo:
2 Crônicas 34:24
Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes,
a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de
Judá.

Texto da leitura bíblica em classe:
2 Crônicas 34: 22-28
22 Então Hilquias, e os enviados do rei, foram ter com a profetiza Hulda, mulher
de Salum, filho de Tocate, filho de Harás, guarda das vestimentas (e habitava ela
em Jerusalém na segunda parte); e falaram-lhe a esse respeito.

23 E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos
enviou a mim:

24 Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus
habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu
perante o rei de Judá.

25 Porque me deixaram, e queimaram incenso perante outros deuses, para me
provocarem à ira com todas as obras das suas mãos; portanto o meu furor se
derramou sobre este lugar, e não se apagará.

26 Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis:
Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste:
27 Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo
as suas palavras contra este lugar, e contra os seus habitantes, e te humilhaste
perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi,
diz o Senhor.

28 Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os
teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus
habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei.
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