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Texto Áureo:
2Rs. 22.8
8 Então, disse o sumo sacerdotes Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do
Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã, e ele o leu.
Texto da Leitura Bíblica em classe:
2Rs. 22.3-5,8;23.2-5,21,22,25
2Rs. 22
3 Sucedeu pois que, no ano décimo oitavo do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de
Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo:
4 Sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor,
o qual os guarda do umbral da porta ajuntaram do povo;
5 E que o deêm na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor,
para que o dêem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas
da casa.
8 Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor.
E Hilquias deu o livro a Safã, e ele o leu.
2Rs. 23
2 E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de
Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o mais pequeno até ao maior; e
leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor.
3 E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o
Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo
o coração, e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas
naquele livro; e todo o povo esteve por este concerto.
4 E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas
do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito
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para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus; e os queimou fora de Jerusalém,
nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel.
5 Também destitui os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os
altos nas cidades de Judá, e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal,
ao sol, e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus.
21 E o rei deu a ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a páscoa ao Senhor vosso Deus, como
está escrito no livro do concerto.
22 Porque nunca se celebrou tal páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel,
nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá.
25 E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração,
e com toda sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés; e depois dele
nunca se levantou outro tal.
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