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Texto Áureo:
Pv. 3.3,4
3 Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao teu pescoço; escreve-as na tábua
do teu coração;
4 E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens.
Texto da Leitura Bíblica em classe:
2Rs. 11.1-3;12.1-5,17-21
2Rs. 11
1 Vendo pois Atalia, mãe de Acazias, que seu filho era morto, levantou-se, e destruiu toda a
descendência real.
2 Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acazias, tomou a Joás, filho de Acazias, e furtou
dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs, a ele e à sua ama, na recâmara, e o escondeu
de Atalia, e assim não o mataram.
3 E esteve com ela escondido na casa do Senhor seis anos; e Atalia reinava sobre a terra.
2Rs. 12
1 No ano sétimo de Jeú começou a reinar Joás, e quarenta anos reinou em Jerusalém. E era o
nome de sua mãe Zibia, de Berseba.
2 E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia.
3 Tão- somente os altos se não tiraram; porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso
nos altos.
4 E disse Joás aos sacerdotes: Todo dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor,
a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas,
segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa
do Senhor.
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5 Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos; e eles reparem as fendas da casa,
segundo toda a fenda que se achar nela.
17 Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou; depois Hazael fez rosto
a marcha contra Jerusalém.
18 Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, e Jeorão, e Acazias, seus
pais, reis de Judá, consagraram, como também todo ouro que se achou nos tesouros da casa do
Senhor e na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria; e ele então se retirou de Jerusalém.
19 Ora o mais dos sucessos de Joás, e tudo quanto fez mais, porventura não está escrito no livro
das crônicas dos reis de Judá?
20 E levantaram-se os seus servos, e conspiraram contra ele, e feriram a Joás na casa de Milo,
que desce para Sila.
21 Porque Jozacar, filho de Simeate, e Jozabade, filho de Somer, seus servos, o feriram, e
morreu; e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu, filho, reinou em seu
lugar.
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