
   50 dias por avivamento 

DEVOCIONAL 5 
     

Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor; 
retirou de Judá os altares idólatras... buscou a 
Deus de todo o seu coração”. (2 Crônicas 17:6; 
19:3) 
 

 

Josafá, filho de Asa, sucedeu seu pai no trono e 
reinou sobre Judá. Porém, o fogo do avivamento 
ardia ainda mais forte no coração de Josafá do que 
ardeu em Asa. Aqueles que buscam as coisas 
espirituais sempre as encontrarão, e Josafá buscou a 
Deus. Combateu a idolatria e o culto a falsos 
deuses. Planejou, trabalhou e orou por avivamento. 
Iniciou um ministério de ensino por toda a nação 
levando as Escrituras de cidade em cidade, 
ensinando ao povo os mandamentos do Senhor e a 
história sagrada de sua nação.  
Judá, sob a liderança de Josafá, passou a ser 
respeitada e honrada pelas nações ao seu redor. O 
poder e a influência de Josafá cresceu, e a nação 
prosperou. 



No entanto, Josafá cometeu um grave erro. Casou 
seu filho com a filha de Acabe (péssimo rei de Israel) 
e Jesabel, colocando-se assim sob influência 
maléfica. 
 
Persuadido por Acabe e em DESOBEDIÊNCIA  ao 
profeta, se envolveu numa batalha e quase foi 
morto. Quando retornou, foi REPREENDIDO pelo 
profeta Jeú que o advertiu acerca da ira do Senhor, 
mas reconheceu que havia virtude em Josafá pois 
havia disposto o coração a buscar a Deus (2 
Crônicas 19:3). Sua prioridade de fato era buscar ao 
Senhor, então Josafá ACEITOU A REPREENSÃO e 
assim, experimentou, mesmo depois do erro, 
grandes milagres. Realizou notáveis feitos em prol 
do reino e em nome do Senhor, e viveu poderoso 
avivamento. 
 
- Como está à disposição de seu coração em buscar 
ao Senhor? 
 
- Quais são os ídolos que precisa destronar em sua 
vida? 
 
- Sua reação, diante de um confronto ou 
repreensão, contribui ou se opõe ao avivamento em 
sua vida? 
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