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JOSUÉ Capítulos 1 a 24
O Primeiro Líder de Deus em Israel
• Como Deus escolheu Josué para • A importância de esperar em
seguir Moisés
• A importância de obedecer
totalmente a Deus
• Confiar em Deus para destruir o
inimigo
• Os planos de Deus são melhores
do que os nossos planos

Deus
• Os Milagres de Deus acontecem
de muitas maneiras
• Como o pecado duma pessoa
afetou outras
• Como a fé duma pessoa nos
salva hoje

ESTE LIVRO conta de como Josué liderou o povo de Israel para a Terra
Prometida de Canaã. Ele seguiu o exemplo de Moisés e aprendeu muitas coisas
dele e de Deus. Ele obedeceu a Deus e viveu uma vida santa. Como resultado,
viu muitos milagres na conquista de Canaã. O povo de Israel confiou em Josué e
aprendeu a obedecer a Deus. Também aprenderam como o pecado pessoal
impede o propósito de Deus para eles próprios e para os outros. Eles tiveram
descanso e paz na Terra Prometida ao seguir o seu líder e ao se levantarem
contra os inimigos de Deus. Eles esperaram por Deus e depois viram como os
seus inimigos tomaram decisões erradas que os levaram à derrota. Josué antes
era um escravo no Egito e um espia em Canaã. Deus usou-o como o primeiro de
muitos líderes de Israel. Este livro também fala de como Deus usou uma
prostituta para preparar o caminho para Jesus, o Messias Judeu ou Cristo, que
veio para salvar o mundo do pecado.
A MANNA PUBLICATIONS providencia comentários bíblicos escritos por Fred
Morris. Durante muitos anos, Fred e a sua esposa Lorna viajavam pelo mundo,
ensinando e pregando. Quando voltaram para casa, escreveram estas notas
para imprimir e vender, sempre que houvesse necessidade de ensino Cristão
básico.
ESTA EDIÇÃO foi escrita em Português que é fácil para ler e entender, e fácil
para traduzir em outras línguas.
ESTES LIVROS estão disponíveis para si sozinho ou para estudar num grupo.
Estes irão ajudá-lo a compreender a verdade de Deus. Irão ajudá-lo a conhecer
o Filho de Deus, Jesus Cristo. Irão ajudá-lo a falar sobre a sua fé em Deus e de
orar a Ele. Irão guiá-lo para que você não vá no caminho errado na vida. Estes
irão ajudá-lo a viver uma vida que agrada a Deus.
NÓS ORAMOS para que você tenha uma nova paz e propósito na vida à
medida que confia em Jesus, lê a Bíblia e usa estes comentários.

Manna Publications
COMENTÁRIOS FUNDAMENTAIS DE ENSINO DA BÍBLIA
“A vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus…” (Marcos 4:11

Para o leitor ou o Líder
Estes comentários ajudam a explicar a Bíblia duma maneira fácil de ler e de
entender. Estes também são fáceis de traduzir. Você pode usar estes livros para
estudar a Bíblia sozinho ou com outras pessoas num grupo. Se for possível cada
pessoa deve ter o seu próprio livro e uma Bíblia.
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Leitura da bíblia: Onde vê isto escrito, significa que você, ou o líder
do seu grupo, sempre deve ler primeiro a passagem da Bíblia antes de ler
este livro.
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Falar sobre o seguinte: Onde vê isto escrito, há perguntas às quais
deve responder num espírito de oração ou debater num estudo em grupo. Isto
também ajuda o leitor a memorizar os versículos da Bíblia.
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Pensar nisto: Onde vê isto escrito, a pergunta requer mais tempo para
meditação pessoal.

0

Caixas de ensino: Onde vê isto, a informação providencia um ensino
extra da época em que a Bíblia foi escrita e para os crentes de hoje.
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Orar sobre o seguinte: Onde você vê isso, peça a Deus para ajudá-lo a
entender e aplicar o que você leu.
Reconhecimentos: Citações da Bíblia sãos feitas da versão João Ferreira de
Almeira Atualizada.
Os desenhos têm diretos de autor (copyright) © Global Recordings Network
(GRN). Usados com permissão.
Josué comentário bíblico © 2005, 2014 Fred Morris, Manna Publications (USA) Inc.
Todos os direitos reservados. Deus nos permitiu imprimir este título nos seguintes
países:

Edição mundial revisada em inglês publicada pela primeira vez no Reino Unido em
2014.
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JOSUÉ capítulos 1 a 24: o primeiro líder de Deus em
Israel
INTRODUÇÃO
Quando o povo de Israel escapou do Egito, Deus conduziu-os numa longa
jornada. Eles viajaram pelo deserto para Canaã, a Terra Prometida por Deus. Por
causa do pecado e da desobediência, a jornada durou 40 anos. Josué ajudava
Moisés, que era o líder escolhido por Deus naquela época. Todos aprenderam a
confiar em Yahweh, o Deus Todo-Poderoso de Israel. O povo de Israel tornou-se o
povo especial de Deus.
Josué nasceu como escravo no Egito. Na jornada para Canaã, Moisés enviou
Josué como espião a Canaã. Josué cria que tudo o que Deus disse se tornaria
verdadeiro se o povo Lhe obedecesse (Números 14:6‑8). Ele viu e creu que a terra
de Canaã era o plano especial de Deus para o povo de Israel.
Deus prometeu essa terra à família de Abraão (Génesis 17:8). Ele renovou a
mesma promessa ao filho de Abraão, Isaque, e ao seu neto Jacó. Jacó foi
chamado de Israel mais tarde, por Deus.
Deus pediu apenas uma coisa de Josué: obediência (Josué 1:7). Portanto, o
tema do Livro de Josué é ‘confiar e obedecer a Deus completamente’.
Deus não permitiu que Moisés entrasse na Terra Prometida. Isso foi porque ele
ficou zangado com o povo de Israel (Números 20:10‑12). Ele não deu glória a
Deus por Ele lhes providenciar água no deserto. Portanto, o livro de Josué conta
de como Deus usou Josué para liderar o povo de Israel depois de Moisés ter
morrido.
Moisés trouxe a Lei de Deus ao povo de Israel. Josué trouxe fé em Deus e
vitória. Ele liderava o povo de Israel para vencer batalhas contra as pessoas más
que viviam em Canaã. Com Josué como o líder deles, vemos como:
Deus cumpriu as Suas promessas que fez com Abraão e com o seu neto Jacó a
quem Deus chamava Israel.
Deus abençoou o povo de Israel que Lhe obedeceu. Eles receberam a terra
que Ele tinha prometido.
Deus deu ao Seu povo a vitória sobre o pecado nas suas vidas e sobre o
pecado na terra de Canaã.
Primeiro, Josué teve que liderar o povo de Israel na travessia do rio Jordão.
Depois, eles tiveram que destruir as pessoas más que viviam lá. Essas pessoas
más eram as famílias de Canaã, um dos netos de Noé. Noé amaldiçoou Canaã por
causa dos seus maus caminhos (Génesis 9:20‑25).
O povo de Israel vivia como a nação santa de Deus. Eles possuíam a terra de
Canaã, a Terra Prometida. Então, Josué dividiu-a pelas doze tribos de Israel. Mais
tarde eram conhecidos como os Judeus.
Quinhentos anos antes do nascimento de Josué, Deus prometeu a Abraão três
coisas. Deus prometeu uma terra especial, uma nação especial e um Salvador
6

especial. Através do Messias prometido de Israel, Deus traria bênçãos para todas
as nações no mundo (Génesis 12:1‑3).
Deus usou Moisés e Josué no Seu plano para a terra e nação de Israel. Depois,
1, 500 anos mais tarde, Deus enviou o Messias, ou Cristo, como o Salvador
primeiro a Israel. Jesus nasceu em Israel como Cristo, o Filho de Deus. Ele desceu
do céu para salvar Israel e o mundo do pecado (Mateus 1:1‑3). O nome de Jesus
na língua judaica é Yeshua, que significa ´Deus Salvador’. Jesus, o Filho de Deus,
também era conhecido como Emanuel, que significa Deus connosco.

QUEM FOI JOSUÉ?
Josué era um escravo e espia que se tornou um grande líder. Ele aprendeu a
servir a Moisés e a obedecer a Deus.
Josué cresceu no Egito. O seu pai e a sua mãe eram escravos. Eles chamaram
o seu filho de ‘Oseias’. A mãe e o pai de Oseias criam que Yahweh, o Deus TodoPoderoso de Israel, salvaria o povo dos seus dominadores cruéis no Egito. A
salvação de Israel aconteceu por meio de Moisés na época do Êxodo do Egito.
Mais tarde, Moisés deu ao jovem Oseias o nome hebraico “Josué” (Números
13:16). Este nome significa “Deus salva”. Josué tornou-se o ajudante de Moisés.
Ele queria obedecer a Deus. Ele aprendeu muito com a vida de Moisés. Deus
treinou-o para se tornar um grande líder.
Depois da morte de Moisés, Josué liderou o povo de Deus e ajudou a salvá-los
dos seus inimigos. Ele permaneceu firme e lutou contra o mal. Ele servia a Deus e
o seu povo até ao fim da sua vida.
Se obedecermos à palavra de Deus, também podemos derrotar os inimigos de
Deus. Tal como Josué, podemos ajudar a mudar a vida de muitas pessoas ao
nosso redor, através da misericórdia de Deus.
Moisés disse a Josué: “…O Senhor vosso Deus está convosco. Ele não vos háde desamparar, nem se esquecerá de vocês. (Deuteronómio 31:6). Quando
respondemos à chamado de Deus, Ele vai antes de nós. Ele leva-nos para a ‘terra
da Sua promessa’.
Josué viu muitos milagres que Deus fazia. Ele teve algumas vitórias incríveis.
Ele sempre tinha que obedecer a Deus. Deus usou-o para construir uma nação
santa que era pacífica, mas rodeada por nações más.

0
•
•
•
•
•
•

Josué era:
um escravo no Egito com o povo de Israel
um soldado para o povo de Israel
um seguidor de Moisés e um servo de Deus
um espião na Terra Prometida de Canaã.
o primeiro líder do povo de Deus em Canaã desde Abraão
uma parte do plano da salvação de Deus para o mundo, através de Jesus
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O livro de Josué é sobre um escravo do Egito que se tornou o primeiro líder do
Deus de Israel, na terra de Canaã que Deus prometeu a Abraão.

2

Leitura da bíblia: Josué 1:1‑9
MOISÉS MORRE E DEUS FALA COM JOSUÉ

Josué foi abençoado e usado por Deus no caminho para a Terra Prometida. Ele
liderou os homens de Israel para vencer numa batalha contra a tribo amalequita
enquanto Moisés orava (Êxodo 17:8‑16).
Depois de Moisés ter morrido, Josué escutou a voz de Deus por si mesmo
(Josué 1:1). A primeira ordem que Deus deu a Josué foi: “Prepara-te para
atravessar o rio Jordão” (1:2). Assim, Josué conduziu o povo para que recebessem
o que Deus tinha prometido.
Nós também devemos seguir em frente na vida. Devemos buscar a Deus para
encontrar o que Ele planeou para nós. Se fizermos isto, seremos uma bênção para
muitas pessoas.
Deus depois disse a Josué e ao povo: “Eu vos darei todos os lugares em que
vocês pisarem, como prometi a Moisés” (1:3). Ele também deu a Josué a fé para
receber a vitória sobre pessoas malignas e as coisas más que tinham feito.
Deus disse a Josué que no futuro o povo de Israel ocuparia a terra de Canaã.
Deus prometeu a eles todas as terras, desde o deserto no sul até o Líbano no
norte. Também a terra do Mar Mediterrâneo no oeste até o Rio Eufrates no leste
(1:4).
Deus também prometeu a Josué (1:5):
• “Ninguém será capaz de se opor a ti enquanto viveres.”
• “Eu estarei contigo assim como estava com Moisés.”
• “Eu nunca te deixarei.”
Esta foi a promessa de Deus a Josué e a Israel. Com a força dessa promessa, eles
avançaram para a Terra Prometida. Então, Deus mostrou a Josué a maneira certa
de viver (1:7‑9):
• “Sê forte e muito corajoso.”
• “Obedece a toda a Lei. Não te desvies nem para a direita nem para a
esquerda.”
• “Medita nela durante dia e noite.” Leia isto outra vez e outra vez.
O segredo do sucesso do povo de Israel encontra-se em Josué 1:5‑9. Deus
também nos pode usar, se formos pessoas santas e obedientes a Ele. Podemos
fazer ainda mais através de Jesus Cristo, o nosso Salvador (Filipenses 4:13).
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Falar sobre o seguinte:
1. Descreva as coisas que Deus disse que Josué fizesse (1:6‑9).
2. Como é que podemos descansar e vencer os transtornos nas nossas vidas
(1:7‑8)?
3. Qual é a lei mais importante de Moisés (Marcos 12:29‑30)?
8
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Pensar nisto: Qual é a mensagem que o Livro de Josué tem para escravos,
espiões ou pecadores tal como nós? Josué era um seguidor de Moisés; e nós, a
quem seguimos?
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Orar sobre o seguinte: Peça que Deus o faça santificado e obediente no
seu trabalho para Ele. Fale com Ele acerca de como vencer o pecado dentro de si
e à sua volta. Agradeça a Jesus por ter sacrificado a Sua vida para ser o nosso
Líder e Salvador. Diga a Jesus que O deseja seguir, e confiar cada vez mais em
Deus Pai.
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Leitura da bíblia: Josué 1:10‑18
OBEDECER À LEI QUE DEUS DEU A MOISÉS

Agora Josué estava pronto para entrar e ocupar a Terra Prometida de Canaã. Ele
creu em Deus para isso. Ele mandou que os oficiais (1:10) se preparassem para o
que estava à frente. E mandou que os oficiais transmitissem a mesma mensagem
ao povo (1:11).
Ele também disse ao povo que se lembrassem das instruções de Deus e das
Suas promessas anteriores (1:13). Eles receberiam o descanso de Deus na terra
somente ao fazerem essas coisas (1:15). As instruções de Deus eram para todas
as partes das vidas das pessoas. Estas incluíam leis para justiça, santidade, saúde,
adoração e guerra.
Josué então disse aos homens fortes de Gade, Rúben e Manassés que se
preparassem para a batalha. Eles viviam a leste do rio Jordão. Porém, eles deviam
primeiro atravessar o rio Jordão e ajudar os seus irmãos (1:14). Josué disse:
“Devem ajudá-los até que Deus lhes dê repouso” (1:15).
Há alguns crentes que devem estar à frente da batalha espiritual, incluindo as
batalhas de oração. Eles ajudam outros a encontrar o propósito de Deus e o Seu
descanso. Eles devem estar prontos para a batalha contra os inimigos espirituais.
O povo prometeu que iria obedecer a Josué. Disseram-lhe: “Que Deus TodoPoderoso esteja contigo, assim como foi com Moisés” (1:17). Eles escutavam-no
enquanto ele ouvia ou escutava a Deus. Eles queriam que Josué fosse forte,
corajoso e bem-sucedido (1:18). O povo era fiel a Deus e a Josué.
É importante que os líderes sejam encorajados desta forma nas nossas igrejas
hoje.
Sob a aliança do Antigo Testamento, se as pessoas desobedecessem a Deus,
morreriam ou seriam castigados (1:18). Os cristãos sabem que Jesus recebeu o
nosso castigo ao morrer na cruz pelos nossos pecados. No entanto, se
desobedecermos a Deus e nos recusarmos a buscar o Seu perdão, então trazemos
sobre nós a morte espiritual. O pecado separa-nos do amor de Deus e destrói a
nossa vida com Ele. Então, perdemos o nosso propósito na vida e perdemos a
provisão de Deus e paz ou “descanso”.
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Falar sobre o seguinte:

1. Como é que Josué instruiu o povo? Qual é o papel dos líderes da igreja hoje
(1:10‑15)?
2. Qual foi a promessa que o povo fez a Josué? (1:17)
3. Qual foi a oração que o povo tinha por Josué? (1:17)
4. Qual foi o apoio que as tribos de Rúben, Gade e uma metade da tribo de
Manassés deram às outras tribos de Israel?

3

Pensar nisto: Como é que devemos apoiar os nossos líderes da igreja e
outros crentes?
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Orar sobre o seguinte: Peça a Deus por bons líderes na sua igreja. DigaLhe que deseja saber como os pode apoiar e a outros na igreja. Peça a Jesus que
encoraje todos a apoiarem os seus líderes nas suas igrejas. Peça a Ele pelo poder
e a orientação do Seu Espírito Santo.
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Leitura da bíblia: Josué 2:1‑24
OS DOIS ESPIAS VÃO PARA JERICÓ

Josué enviou dois espias para verem a forte cidade murada de Jericó (2:1).
Naquela época, Canaã tinha muitas cidades muradas, pequenas, mas fortes. Cada
cidade tinha o seu próprio rei que também governava as fazendas e aldeias.
Os espias saíram e obedeceram ao seu líder. Eles saíram como servos de
Israel. Eles acreditaram no propósito e plano de Deus. Eles confiaram somente no
poder de Deus para os guardar seguros.
Os dois espias chegaram aos portões da cidade de Jericó e viram uma
pousada. Era propriedade de Raabe, uma prostituta (2:1). Outros estrangeiros iam
lá, por isso os dois espias foram para lá. Eles não seriam rejeitados. A pousada
ficava na muralha da cidade. Era um lugar fácil para uma fuga rápida.
No entanto, alguém disse ao rei de Jericó que dois espias de Israel tinham ido
para a pousada. Raabe disse ao rei que os dois homens já haviam deixado Jericó
(2:5). “Vai atrás deles rapidamente. Conseguirás alcançá-los antes que cheguem
ao rio!”
Raabe escondeu os espias sob canas de linho que tinha colocado para secar ao
sol. Ela disse-lhes: "Ouvimos falar... do Senhor vosso Deus que está em cima nos
céus e em baixo na terra (2:10‑11). Promete-me... que serás bondoso com a
minha família” (2:13).
“Vamos desistir das nossas vidas para salvar a tua”, prometeram os espias.
Então ela deixou-os escapar por uma corda pela janela.
“Vão para o monte para que eles não vos encontrem”, disse ela. “Escondam-se
ali por três dias até que eles voltem” (2:16). Assim, escaparam para oeste em vez
de irem para leste. Assim, Raabe, uma pecadora, salvou os espias. Ela mostrou
10

que confiava no Deus Todo-Poderoso de Israel. A sua fé e o seu pedido de ajuda
salvaram a sua vida (6:23).
Os espias voltaram em segurança para Josué e contaram-lhe o que tinha
acontecido. “Todas as pessoas estão aterrorizadas com medo por nossa causa”,
disseram a Josué (2:24). Deus tinha preparado o povo de Israel para entrar e
tomar a Terra Prometida. Ele foi à frente deles.

0

Uma prostituta se converte à fé no Deus Todo-Poderoso
Porque Raabe creu em Deus, Ele foi bondoso para com ela. Mais tarde, quando
Deus destruiu Jericó, Raabe e toda a sua família foram salvos (6:23). Eles foram
aceites na família de Deus como pessoas que creram Nele.
Mais tarde, Raabe casou-se e teve um filho, Boaz, que se casou com Rute.
Rute e Boaz tiveram um filho, Obede, que se tornou o avô do Rei Davi de Israel
(Mateus 1:5). Então Deus abençoou a nova fé de Raabe. Ela arrependeu-se e se
tornou uma crente, e antepassada do Rei Davi. Davi foi um antepassado de José
cuja esposa, Maria, deu à luz Jesus, o Filho de Deus (Mateus 1:16). São incríveis
as mudanças que Deus pode fazer nas pessoas. Também são incríveis os planos
que Deus tem para aqueles que crêem Nele. Deus usou a fé duma prostituta
para mudar o mundo através de Jesus.

2

Leitura da bíblia: Josué 3:1‑17

ISRAEL PREPARA-SE PARA IR À TERRA PROMETIDA
O povo preparou-se para atravessar, para entrar na terra de Canaã. Eles
moveram-se para as margens do rio Jordão, onde acamparam antes de atravessar
(3:1).
Depois de três dias, os oficiais deram ordens ao povo. Eles disseram:
“Observem a Arca da Aliança do Deus Todo-Poderoso. Os sacerdotes irão levá-la.
Quando virem isto, deverão sair e segui-la. Mas não se cheguem perto da Arca”
(3:3‑4). Deus nos mostra o que fazer e o caminho a seguir. Mas Ele nem sempre
nos mostra o que está à frente.
A Arca da Aliança era uma caixa grande, com mais de 1 metro de
comprimento. Era feita de madeira e coberta com ouro. Esta tinha uma tampa
feita de ouro puro. Dentro da Arca estavam os Dez Mandamentos que Deus tinha
dado a Moisés.
Foram colocados longos postes pelos anéis que foram fixados na Arca. Estes
eram usados para carregar a Arca. Havia quatro aros, dois de cada lado.
Josué falou ao povo. Ele disse: “Separem-se e entreguem-se totalmente ao
Deus Todo-Poderoso” (3:5).
Todas as pessoas devem viver uma vida santa para que Deus as possa usar a
todas. Deus é santo e chama todo o Seu povo para ser santo (1 Pedro 1:14‑16).
Cada pessoa pode ser um bom exemplo para os outros.
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Se o povo de Israel tinha pecado no seu acampamento, então os seus
corações não estavam limpos. Eles não estavam prontos para que Deus os usasse.
Eles deviam ser santos. Eles deviam rejeitar os caminhos pecaminosos das
pessoas que viviam no Egito e em Canaã. Eles deveriam buscar a misericórdia de
Deus para perdoar os seus pecados. Então, já poderiam assim servir plenamente
ao Deus vivo (Hebreus 9:14). Todas as pessoas devem ser santas, não somente
os líderes.
Josué disse ao povo: “Amanhã, o Senhor fará maravilhas no meio de vós.”
(Josué 3:5). É preciso de ter fé para crer naquilo que não podemos ver. Somente
um coração cheio de fé crê em Deus por um milagre.
Enquanto se preparavam para entrar na terra, Deus fez um milagre. Isso
provou o Seu grande poder e fez com que Israel cresse com mais força Nele.
O rio Jordão era largo e profundo. A travessia de um rio tão grande não era
possível para todos. A maioria deles não tinha nascido quando Israel atravessou o
Mar Vermelho (Êxodo 14). Porventura Deus faria outro milagre?
Josué e o povo esperaram pela liderança de Deus. Quando seguimos a Deus,
devemos ir o mais longe que podemos e depois esperarmos por Ele. Ele irá fazer
um caminho para seguirmos em frente. Assim, devemos obedecer. Iremos saber o
caminho a seguir ou o que fazer (Josué 3:3‑4).

DEUS PREPARA O POVO PARA ENTRAR
NA TERRA PROMETIDA
Deus deu instruções primeiro aos líderes, depois ao povo e depois aos sacerdotes.
Finalmente, Ele encorajou Josué pessoalmente. Todos ouviram claramente o que
Deus lhes tinha dito para crer e para fazer.
Josué instruiu os sacerdotes a andar com a Arca da Aliança na frente do povo
(3:6). Deus prometeu a Josué que estaria com ele, tal como tinha estado com
Moisés (3:7). A promessa pessoal de Deus a Josué incluía estas palavras: “Hoje,
começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel.”
Os sacerdotes assumiram a liderança para fazer a vontade de Deus. Era o
trabalho deles. Eles serviram ao Senhor no Tabernáculo e ministraram ao povo.
Josué disse aos sacerdotes para levarem a Arca da Aliança diante do povo. Esta
continha os Dez Mandamentos de Deus. As pessoas não devem seguir em frente
sem que Deus vá à frente delas.
Josué disse: “Devem ficar parados... oiçam as palavras do Senhor vosso
Deus... e saibam que o Deus vivo está no meio de vós.” (3:8‑10). Josué
pronunciou estas palavras da margem do rio Jordão enquanto este estava em
estado de inundação completa. Os inimigos de Deus estavam no outro lado. Foi
um conselho de Deus ‘ficar quieto e conhecer a Deus’ antes de seguir em frente.
Ele também preparou um plano para o povo. O povo deve esperar. Eles devem
escutar para ouvir a Deus e depois obedecer-Lhe. Também nós devemos fazer
isso.
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O PLANO DE DEUS PARA O POVO ATRAVESSAR
Josué então falou com o povo acerca do plano de Deus. Primeiro, ele disse aos
sacerdotes o que fazer: “Quando chegarem à beira do rio Jordão, entrem na água
e fiquem lá” (3:8).
Em seguida, disse ao povo: “Venham aqui. Ouçam o que o Deus TodoPoderoso está a dizer. Logo saberão que o Deus vivo está entre vós. Podem ter a
certeza de que Ele expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os
girgaseus, os amorreus e os jebuseus. Ele fará isso para abrir o caminho para vós”
(3:9‑10). Esta foi uma promessa incrível!
Os sacerdotes, que carregavam a Arca do Senhor, devem entrar no rio. “As
suas águas vão se acumular num lugar. É assim que saberão que o Deus vivo está
entre vós.” (3:13).
O povo creu naquilo que Deus disse a Josué. Eles obedeceram e prepararamse para atravessar o rio
Jordão. Os sacerdotes
que carregavam a Arca
da Aliança foram à frente
deles (3:14).
Os sacerdotes
entraram na água. Então,
a água em que estavam
afastou-se e não desceu
mais água pelo rio. As
águas foram paradas até
20 km de distância, numa
cidade chamada Adam
perto de Sartã (3:16).
Os sacerdotes de Israel carregam a Arca da
Todas as pessoas
Aliança com os Dez Mandamentos através do
obedeceram a Deus e
leito do rio Jordão
atravessaram o leito do
rio. Os sacerdotes com a
Arca ficaram no leito do rio até que toda a nação de Israel terminasse a travessia
do rio Jordão (3:17).

4

Falar sobre o seguinte:

1. Como é que o povo de Israel se preparou para atravessar o rio Jordão (3:2‑5)?
2. Qual era o plano de Deus depois da preparação ser concluída (3:8‑17)?
3. Porque foi importante que cada pessoa fosse santificada antes de entrar na
Terra Prometida?

3

Pensar nisto: O que deve acontecer antes que possamos avançar no
propósito de Deus? O que nos impede de obedecer a Deus e de avançar com Ele?
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Como é que você pode estar pronto para ‘avançar com Deus’ e ‘saber o caminho a
seguir’ (3:3‑4)?

6

Orar sobre o seguinte: Peça que Deus compartilhe consigo o próximo
passo nos Seus planos para a sua vida. Peça-Lhe que vá antes de si para preparar
o caminho. Fale com Ele acerca de como avançar num mundo pecaminoso e para
você, pessoalmente, não pecar. Louve a Deus pelo perdão e santidade que é dado
gratuitamente por meio de Jesus. Peça a Jesus por fé em crer que Ele irá guiá-lo e
protegê-lo através do Seu Espírito Santo.

0

As tribos de Canaã que Deus destruiu (3:10)
Por vinte e três vezes a Bíblia dá uma lista de tribos que viviam em Canaã. No
início, os descendentes de Canaã eram muito poucos para serem listados, mas
na época de Josué tinham aumentado muito.
A maioria dos cananeus vivia nas terras baixas. Eles eram a tribo da família
original que se mudou para lá após o Grande Dilúvio. Canaã era o seu líder. Ele
era o filho de Cão e o neto de Noé. Noé amaldiçoou Canaã e a sua família
(Génesis 9:25).
Outras tribos que viviam na terra de Canaã incluíam:
• Hititas que eram os filhos de Hete, filho de Canaã.
• Hivitas da família de Canaã.
• Jebuseus que possuíam a terra alta na qual Jerusalém foi construída.
• Perizitas ou palestinos que jamais existem.
• Girgaseus que eram da família de Cão, o pai de Canaã.
• Amoritas que também viviam nos lugares altos de Canaã.
Uma lista mais longa é dada em Génesis 15:18‑21. Estas são todas as tribos que
foram punidas e destruídas por Deus. Deus expulsaria ou destruiria os cananeus.
O povo de Israel deveria destruir os deuses cananeus e não copiar os seus maus
caminhos.

0

Siga a Cristo, o seu líder
Deus quer que avancemos na nossa ‘terra prometida’ e possuamos o que Deus
providenciou para nós.
Josué disse ao povo: “Vocês devem sair... e seguir...” (3:3). “Então saberão
que caminho seguir. …porquanto por este caminho nunca passaram
antes.”(3:4).
Devemos estar prontos para obedecermos a Deus. Ele quer mesmo o melhor
para nós. Ele quer vitória sobre todas as forças malignas. Ele quer a vitória
sobre o pecado em nossas vidas e sobre o pecado ao nosso redor. O povo de
Israel escolheu obedecer a Deus e seguir Josué. Quando escolhemos seguir a
Cristo, devemos seguir o caminho no qual Deus nos está a conduzir e não onde
queremos ir.
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Leitura da bíblia: Josué 4:1‑24
DEUS FAZ JOSUÉ UM GRANDE LÍDER

Todas as pessoas atravessaram com segurança. A primeira coisa que Deus disse a
Josué foi “Escolhe uma pessoa de cada uma das doze tribos de Israel. Diz-lhes
que apanhem doze grandes pedras do leito do rio onde os sacerdotes estão”
(4:1‑3).
Eram pedras grandes, alisadas pela água. Cada homem carregava apenas uma
pedra. Todas as pessoas observavam enquanto as doze pedras foram carregadas
fora do leito do rio.
As pedras foram usadas como um memorial. Os seus filhos iriam ver aquele
monte de pedras e se iriam lembrar do milagre de Deus. Eles iriam olhar para as
pedras lisas e planas. Eles saberiam que as pedras foram tiradas do leito do rio.
Essas não eram como quaisquer outras pedras. “Nos dias que virão, os vossos
filhos perguntarão o que significam estas pedras” (4:6‑7).
Naquele dia, Deus encorajou todo o povo de Israel a colocar a sua confiança
em Josué. Eles confiavam nele tanto quanto confiaram em Moisés (4:14).
Então Deus falou com Josué. Ele disse: “Ordena que os sacerdotes subam do
leito do rio Jordão, carregando a Arca com os Dez Mandamentos” (4:16).
Então os sacerdotes saíram do rio. Logo que eles saíram do leito do rio, a água
do Jordão começou a fluir novamente. Fluiu sobre as suas margens, tal como
antes.
Deus libertou o Seu povo para ser uma testemunha a todos os povos da terra.
“Ele fez isso para que temam sempre o Deus Todo-Poderoso” (4:24). Jesus
ensinou que todas as pessoas que permanecerem firmes na sua fé em Deus
seriam uma testemunha para todas as nações (Mateus 24:13‑14).
Enquanto Josué viveu, o povo obedecia ao Senhor. Eles faziam o que Josué
dizia. Deus libertou-os.
Depois de Josué ter morrido, o povo afastou-se de Deus. Eles começaram a
adorar os ídolos que as nações ao redor deles adoravam. Esse é o tema do
próximo livro do Antigo Testamento, o livro dos Juízes. Eles esqueceram-se de
contar aos filhos o que Deus tinha feito na travessia do Mar Vermelho e do rio
Jordão. Eles esqueceram-se de ensinar-lhes os mandamentos do Deus TodoPoderoso e de obedecer somente a Ele.
Josué falou ao povo de Israel. Ele disse: “Nos dias que virão, os vossos filhos,
depois de vós, perguntarão aos seus pais: ‘O que significam estas pedras?’ Os
seus pais devem dizer-lhes: ‘Israel atravessou o rio Jordão por terra seca. O Deus
Todo-Poderoso secou o Jordão para que o pudessem atravessar. Ele fez ao rio
Jordão a mesma coisa que tinha feito com o Mar Vermelho. Ele secou o Mar
Vermelho à nossa frente até que o atravessássemos. Ele fez isso para que todas
as nações da terra soubessem que Ele é Yahweh, nosso Deus Todo-Poderoso.”
(Josué 4:21‑24)
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Circuncisão sob a Antiga Aliança
Deus disse a Abraão para se circuncidar a si mesmo e aos membros masculinos
da sua família (Génesis 17:10). Isso ajudou a reduzir o número de dias em que
os homens ficariam impuros devido às descargas noturnas. A impureza separa
as pessoas de Deus e de outros crentes (Deuteronómio 23:10‑14). Portanto, é
sábio que os homens evitem ou reduzam as descargas. É aconselhável reduzir
as atividades sexuais por meio de um maior autocontrolo. Na Nova Aliança, o
Espírito Santo dá o poder para vencer as tentações sexuais e servir a Deus em
santidade. Deus abençoará o nosso desejo de sermos santos. Então, os outros
verão a bênção de Deus nas nossas vidas. O Seu Espírito Santo será um sinal
para os outros. Por isso a circuncisão masculina NÃO é ordenada na parte da
Bíblia que é o Novo Testamento. A circuncisão feminina NUNCA é ordenada na
Bíblia em qualquer forma.

2

Leitura da bíblia: Josué 5:1‑15
A MARCA DO POVO ESCOLHIDO DE DEUS

A travessia do rio Jordão provou que Deus era capaz de libertar o Seu povo.
Também provou que Josué era agora um líder forte no Senhor. Ele teve a bênção
do Deus Todo-Poderoso. Ele foi corajoso ao cruzar-se na frente do inimigo em
Gilgal, perto de Jericó. Ele era corajoso porque creu em Deus.
Os cananeus viram o povo a chegar. Os israelitas eram como um grande
exército que estavam a entrar na sua terra. Os cananeus ficaram com medo (5:1).
A batalha estava pronta a começar entre Israel e Canaã. Foi uma batalha entre o
povo santo de Deus e as nações ímpias ao seu redor.
Depois de atravessar o rio Jordão, eles acamparam. Ali, Deus disse a Josué
para circuncidar os israelitas do sexo masculino (5:2). A circuncisão fazia parte da
aliança que Deus fez com Abraão (Génesis 17:1‑14). Era a marca ou sinal nos
meninos e homens do povo escolhido e santo de Deus. No entanto, eles não
tinham sido circuncidados enquanto Israel andava pelo deserto.
Já não somos mais obrigados a circuncidar os homens. Hoje em dia é o
Espírito Santo que é a marca ou sinal de Deus no Seu povo especial e santo
(Efésios 1:13). É por isto que não há necessidade do sinal da circuncisão hoje. Em
vez disso Deus busca a circuncisão do coração.
Paulo escreveu acerca disso em Romanos 2:29. Aquelas pessoas, que
entregam as suas vidas a Cristo e recebem o dom do Espírito Santo dentro de si
mesmos, mostram este sinal. É o sinal do povo santo de Deus. O Espírito
primeiramente mostra-nos o pecado nas nossas vidas e depois ajuda-nos a
eliminá-lo ou removê-lo (Efésios 4:22‑32). Cristo morreu para permitir que isto
acontecesse.
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Josué obedeceu ao mandamento de Deus para o povo. Todo o Israel
permaneceu no acampamento até que os homens e meninos fossem
circuncidados e curados (5:2‑12).
Isto causou um atraso no avanço de Israel. Foi um milagre que ninguém os
atacou enquanto estavam fracos, à espera de serem curados. As tribos ao seu
redor tinham medo deles (5:1).
Deus provou a fé e a obediência desta nova geração do povo de Deus. Deviam
confiar em Deus em todos os momentos, quando se sentiam fortes e também
quando se sentiam fracos.

AS FESTAS COMEÇAM NOVAMENTE
Israel não celebrou a festa da Páscoa enquanto estava no deserto. Agora Israel
deve lembrar-se da Páscoa. Isso eles fizeram enquanto acampavam em Gilgal, na
planície ao redor de Jericó. A celebração da Páscoa iria lembrar a todas as
gerações de como Deus tinha salvo o povo de Israel da escravidão e da morte no
Egito.
No dia depois da Páscoa, eles comeram alguma da comida que crescia na
Terra Prometida. Comeram os grãos que cresciam em Canaã: trigo, aveia, centeio
e cevada. Agora Israel podia celebrar a Festa dos Pães Asmos. O pão asmo é o
pão feito sem fermento. Eles fizeram estes pães com a farinha do grão que
encontraram em Canaã. Isto lhes lembrou da noite da Páscoa no Egito, quando
Deus os havia libertado da escravidão (Êxodo capítulo 12).
Enquanto estavam no deserto, Deus os alimentava e cuidava deles. Nem os
seus sapatos ou as suas roupas se desgastaram (Deuteronómio 29:5). Mas não
podiam fazer pães asmos com o maná que caía no deserto (Números 11:7‑9).
“O maná deixou de descer no dia depois de comerem a comida que tinha sido
cultivada na Terra Prometida. O povo de Israel já não tinha mais o maná” (Josué
5:12). Eles encontraram tudo o que precisavam em Canaã, assim como Deus tinha
prometido.

O CAPITÃO DO EXÉRCITO DO SENHOR
Alguns dias depois, Josué andou perto de Jericó. Ele esperou que Deus lhe
mostrasse o que fazer. Ele olhou para cima e viu um homem em pé à sua frente.
O homem estava a segurar a sua espada. Ele estava pronto para combater (5:13).
Josué, o líder corajoso de Israel, foi ter com ele para lhe fazer perguntas.
O estranho disse a Josué: “Eu vim como comandante do exército do Deus
Todo-Poderoso” (5:14).
Então Josué se prostrou com o rosto em terra. Ele perguntou ao homem: “Que
mensagem tem o meu Senhor para mim?”
“Tira as sandálias, porque o lugar em que estás é terra santa” (5:15).
Deus falou com Josué desta maneira para lhe mostrar que estava no lugar
certo para o que iria suceder a seguir. Deus estava lá em Jericó com Josué e os
seus homens.
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Deus mostrou a Josué que era Ele, o Deus Todo-Poderoso de Israel, que dava
as ordens. Josué deveria confiar e obedecer à voz Dele e não confiar em si
mesmo.
Muitas pessoas hoje em dia dizem que são Cristãs, mas não ouvem quando
Deus lhes diz para obedecer à Sua palavra. Para vencer a batalha sobre o pecado
e o mal à nossa volta, devemos receber as ordens de nosso Comandante, Jesus
Cristo. Então, os inimigos de Deus verão que temos o Seu Espírito Santo, o
Espírito da Verdade, connosco e dentro de nós (João 16:13; 1 Coríntios 4:1).

4

Falar sobre o seguinte:

1. O que é que os sacerdotes fizeram (3:17; 4:10)?
2. O que é que os líderes tiraram do fundo do rio? Porquê? Quem iria ver isso no
futuro? O que pensariam eles? (4:5‑7, 21‑24)?
3. Porque é que Josué circuncidou os homens e rapazes?
4. O povo ainda estava contaminado pela adoração aos ídolos do Egito ou agora
era um povo santo?
5. O que você diria a uma pessoa que se sente impura por causa dos seus
pecados do passado?

3

Pense nisso: Como é que Deus está a prepará-lo para avançar ainda mais
da velha vida para uma nova vida sob a direção Dele? O que significa para si o
avanço do Reino de Deus? Você fala com as crianças acerca daquilo que Deus tem
feito?

6

Orar sobre o seguinte: Peça que Deus esteja consigo enquanto avança
no caminho da vida para a qual Ele o chamou a seguir. Fale com Ele acerca da
proteção que você precisa contra os inimigos de Deus. Peça a Deus por
oportunidades para falar com crianças e adultos sobre aquilo que Ele tem feito.
Fale com Jesus acerca da ajuda que irá precisar de Deus Pai quando estiver forte
e quando estiver fraco.

2

Leitura da bíblia: Josué 6:1‑27
O PLANO DE DEUS PARA AS MURALHAS DE JERICÓ

O escritor do livro de Josué descreve os milagres maravilhosos na história da
batalha de Jericó. Ele conta-nos o plano de Deus para destruir as enormes
muralhas de Jericó.
Os inimigos ficaram com medo enquanto esperavam. Os portões da cidade
estavam bem fechados. Ninguém saiu ou entrou (6:1).
• Deus prometeu: “Já entreguei Jericó nas tuas mãos” (6:2).
• Deus disse-lhes: “Marcha à volta da cidade uma vez por dia durante seis
dias” (6:3).
• A Presença de Deus estava com o Seu exército. Os sacerdotes iam à frente
com a Arca de Deus (6:4).
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• Os soldados que os seguiram estavam quietos, somente se ouvia o barulho
dos seus pés a marchar.
• No sétimo dia, os sacerdotes e o povo iriam marchar sete vezes à volta da
cidade. Toques terríveis de trombetas seriam seguidos por gritos de vitória
(6:5).
• “Os muros da cidade cairão e todo o homem entrará diretamente na cidade”
(6:5).
Josué contou ao povo o plano de Deus. Eles marcharam silenciosamente ao redor
das muralhas de Jericó e voltaram para o acampamento. Ele fez lembrar ao povo:
“Não deem nenhum grito de guerra, não gritem, não digam uma palavra até o dia
que eu vos mandar gritar. Então gritem!” (6:8‑11). Esse silêncio ajudou a
aumentar o medo no inimigo.
Josué também disse aos dois espias que salvassem Raabe e a família dela
(6:17, 22‑23).
Os vigias das muralhas de Jericó olharam para baixo. Eles observavam os
muitos milhares de israelitas que marchavam em volta da cidade. Isso os deixou
com muito medo.

A MISERICÓRDIA DE DEUS E O SEU CASTIGO
Josué disse ao povo de Israel que eles não deveriam levar nada de Jericó. Deus
iria castigá-los se ficassem com alguma coisa. O plano de Deus para destruição de
todo maldade na terra começou em Jericó. Deus tinha planeado destruir as
pessoas más e a sua religião falsa e os seus deuses (6:17‑18).
O nosso Deus misericordioso aguardou sete dias antes de fechar a porta da
Arca de Noé (Génesis 7:10). O mesmo Deus de misericórdia disse ao povo que
marchasse à volta de Jericó durante sete dias antes que destruísse a cidade. Tal
como a cidade de Nínive, Deus deu tempo a Jericó para se arrepender (Jonas
3:4‑5).
Deus não tem prazer em guerras... ou nas pessoas que fazem as guerras.
Quando as pessoas O rejeitam, eles trazem sobre si mesmas o castigo que
merecem.
Quando nos entregamos ao plano de Deus, esperamos que vamos ver o Seu
grande poder em ação. Não há nenhum plano melhor do que o Seu plano, e não
há melhor maneira de vencer as nossas “batalhas”. Hoje, geralmente são as
batalhas do espírito e da mente, não são batalhas físicas (Efésios 6:12). São
ganhas através dos nossos joelhos dobrados em oração e de crermos no sangue
salvador de Jesus.
Raabe e a sua família foram salvos (6:17, 25). Outras pessoas em Jericó
poderiam ser salvas! Deus avisa sempre as pessoas quando as irá castigar
(Ezequiel 33:11). Mas o povo de Jericó manteve os portões da cidade fechados.
Eles recusaram-se a falar com o povo de Deus.
Durante uma semana, Deus também pôs à prova o Seu próprio povo, se iriam
crer Nele e Lhe obedecer. Os sete dias de marcha à volta da cidade foi o tempo
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perfeito de Deus. Assim, para o povo de Jericó terminaram a misericórdia e a
graça de Deus, e a cidade foi castigada por Ele (6:20‑21).
No sétimo dia, os homens de Israel marcharam à volta da cidade sete vezes.
As trombetas soaram e todas as pessoas deram um grande grito. Após o seu grito
de vitória, as muralhas caíram (6:5, 20). Quando isto aconteceu, todos os homens
de Israel correram em direção aos seus inimigos para os destruir.
Raabe e a sua família
foram salvos. Tiveram que
ficar fora do acampamento
de Israel até que estivessem
‘limpos’. Essa foi uma regra
de Moisés (6:23). Depois
Raabe e a sua família
entraram no acampamento e
tornaram-se cidadãos de
Israel. Deus não apenas
salvou Raabe, mas deu-lhe
uma honra especial. Esta
prostituta estrangeira
As muralhas de Jericó caem no sétimo dia
tornou-se uma antepassada
de Jesus Cristo! (Lucas
3:32). Este era o plano especial de Deus, que o povo de Israel realmente não
conseguia entender naquela época.
“O Deus Todo-Poderoso estava com Josué e ele tornou-se famoso em todo o
país” (6:27). Assim, Josué tornou-se confiante em Deus. Hoje, os cristãos confiam
em Deus somente através de Cristo. Não precisamos de destruir os nossos
inimigos. É a obra do Espírito Santo para providenciar milagres enquanto oramos e
confiamos em Deus.

4

Falar sobre o seguinte:

1. Como é que Deus mostrou misericórdia ao povo no tempo de Noé (Génesis
7:23; 1 Pedro 3:20) e no tempo de Jonas (Jonas 3:4‑5)?
2. Como é que Deus mostrou misericórdia ao povo de Jericó? Como é que Deus
mostrou a Sua misericórdia para si?
3. Porque é que Raabe e a sua família foram salvas?
4. Porque é que tiveram que ficar fora do acampamento de Israel no início?
5. Precisamos de entender completamente o que Deus está a fazer nas nossas
vidas antes de confiarmos Nele e Lhe obedecermos?

3

Pensar nisto: Normalmente Deus mostra-nos apenas parte do Seu plano e
o que está à frente. Como é que os problemas que você vê ao seu redor mudam
enquanto confia Nele e segue em frente?
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6

Orar sobre o seguinte: Peça que Jesus envie a paz de Deus para a sua
vida enquanto está cercado pelos inimigos do Seu reino. Peça por fé para que
continue a crer que Deus tem um plano especial para a sua vida. Fale com Deus
acerca da orientação que precisa enquanto não compreende totalmente o Seu
propósito. Peça que Ele lhe faça lembrar que a sua força está somente em Cristo.

2

Leitura da bíblia: Josué 7:1‑26
OS HOMENS DE AI DERROTAM ISRAEL

Depois de vencer a batalha de Jericó, Josué fez como tinha feito anteriormente.
Ele enviou homens para espiarem a cidade vizinha de Ai. Os seus espiões
trouxeram um bom relatório. Eles acreditavam que Israel poderia derrotar Ai. Eles
viram apenas algumas pessoas naquela cidade.
Assim, Josué tinha a certeza de que venceriam a batalha de Ai. Mas ninguém
perguntou a Deus o que deveriam fazer primeiramente. Josué enviou apenas uma
pequena parte do exército de Israel para atacar a cidade. No entanto, quando os
soldados marcharam sobre Ai, eles foram derrotados. Os homens de Ai
expulsaram os homens de Israel e mataram 36 deles (7:5). Esta foi a primeira e
única vez que Josué perdeu uma batalha.
O que pode atrapalhar os planos de Deus? O nosso pecado atrapalha os
propósitos de Deus e impede os Seus planos. Israel deveria ter entrado em Canaã
40 anos mais cedo. Mas o pecado impediu-os. Deus não trabalha de acordo com o
nosso tempo. Ele permanece no controlo e espera que O sigamos e Lhe
obedeçamos.
Josué tinha a certeza de que venceria a batalha de Deus sem Lhe perguntar o
que fazer. Isto também atrapalhou o propósito de Deus.
Depois do relatório desta derrota, Josué não tinha mais a certeza de que Deus
estava no controlo. Ele rasgou as suas vestes e colocou cinzas na sua cabeça. Isso
foi um sinal de que ele estava muito triste. Josué gritou: “Rei e Deus TodoPoderoso, porque é que Tu...?” (7:7) Josué começou a culpar Deus em vez de
perguntar no que tinham errado.
Josué não sabia nada acerca do pecado que tinha causado a derrota (7:1). Ele
tinha a certeza de que Israel iria derrotar Ai. Portanto Josué disse a Deus. “Ó
Senhor, o que posso dizer...?” (7:8). Mesmo pessoas grandes, que confiam em
Deus, se lamentam Dele quando as coisas correm mal. Muitas pessoas culpam a
Deus. Queixam-se e pensam que Ele irá fazer alguma coisa.
Josué continuou a lamentar-se de Deus: “Eu gostaria que tivéssemos ficado do
outro lado do Jordão!” (7:7).
Depois, Josué começou a pensar com sabedoria. Ele disse a Deus que
precisava duma resposta. Eles não podiam avançar. Ele disse que Deus deveria
explicar ao povo de Israel o que correu mal (7:8). Caso contrário, o povo de
Canaã ouviria acerca disso e destruiria Israel (7:9). Estas foram boas palavras
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pronunciadas por Josué, mas ainda não sabia a verdadeira causa da derrota de
Israel.
Finalmente, Josué disse a Deus que o nome de Israel seria destruído. Ele
também perguntou: “O que farás pelo Teu grande nome?” (7:9)
Em tempos de dificuldades devemos deixar de ter pena de nós mesmos.
Devemos deixar de culpar a Deus e perguntar-Lhe o que está errado. Devemos
pensar nas necessidades das outras pessoas e no nome e na glória de Deus.
Deus então disse a Josué: “Levanta-te! Por que estás prostrado assim sobre o
teu rosto? Israel pecou” (7:10‑11). Deus impediu Josué de lamentar-se. Josué
ouviu Deus em vez de dizer a Deus o que deveria fazer. Os crentes sempre devem
ouvir Deus, nos tempos bons e nos tempos maus.

O PECADO DE ACÃ
Deus disse a Josué: “Israel pecou. Eu fiz uma aliança com eles. Eu ordenei que a
mantivessem. Mas eles quebraram-na. Ficaram com algumas coisas de Jericó que
deviam ter destruído. É por isso que os homens de Israel não podem vencer os
seus inimigos. Deves destruir as coisas que foram tiradas. Se não fazeres isso Eu
não estarei mais contigo.” (7:11‑12).
O pecado deve ser eliminado das nossas vidas! Se desobedecermos a Deus, o
nosso pecado destrói o nosso relacionamento com Ele e com as outras pessoas. O
nosso pecado também faz com que seja mais difícil para as outras pessoas
confiarem em Deus. O pecado impede os propósitos de Deus, e impediu a derrota
da maldade em Canaã. Isso impediu a posse da Terra Prometida.
Acã morreu como castigo do seu pecado. Acã tinha levado algumas das coisas
que Deus disse que deveriam ser destruídas. “Então a ira de Deus se acendeu
contra Israel” (7:1).
Todos nós merecemos morrer pelos nossos pecados. Mas por causa da
misericórdia de Deus, Jesus tomou o nosso lugar e morreu por nós. ‘Cristo sofreu
e morreu pelos pecadores para nos trazer de volta a Deus’ (1 Pedro 3:18).
Quando temos pecado nos nossos corações, não podemos resistir ao inimigo. Este
é um princípio de derrota e vitória na vida cristã.
Satanás tinha-se estabelecido no acampamento de Israel porque Acã viu em
Jericó coisas que queria. Ele tomou aquelas coisas e escondeu-as na sua tenda
(7:20‑21). Porque um homem pecou, todo Israel sofreu.
Acã tinha tempo para se arrepender, “pois Deus não deseja que ninguém
pereça...” (2 Pedro 3:9). Mas Acã não se arrependeu. Aqui há uma lição para nós.
Não espere até que outros descubram o seu pecado. Confesse o seu pecado e
livre-se dele.
A derrota do povo de Deus em Ai nos faz lembrar de como a igreja pode falhar
hoje. Todo o corpo de crentes se torna fraco quando alguém não leva a palavra
de Deus a sério. Deus deseja que o Seu povo se separe do pecado. “A luz não tem
comunhão com as trevas” (2 Coríntios 6:14‑18). A luz de Cristo na igreja tem
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muito poder numa vizinhança ou numa cidade. Mas fica facilmente perdida por
causa do pecado.
Acã não se arrependeu até que era tarde demais. Então, Deus julgou o pecado
de Acã (7:14‑18).
Josué trouxe cada clã, cada família e, finalmente, cada pessoa perante o
Senhor. Josué disse a Acã: “Meu filho, dá glória ao Senhor”. Josué falou
gentilmente com este homem e chamou-lhe ‘filho’.
Acã não se arrependeu até ser provado culpado. Acã viveu 1, 500 anos antes
do nascimento de Jesus Cristo. A lei de Deus naquela época exigia que ele se
arrependesse ou que fosse castigado pelos seus pecados. Hoje, Deus quer que
todos nós nos arrependamos para que possamos receber o perdão através de
Cristo (Lucas 13:1‑4). Deus está mais interessado no pecador que se arrepende do
que em castigar o pecado. Ele quer salvar pecadores como nós.
Era o plano de Deus que, por meio de Abraão, Israel e Raabe, o Messias
nascesse de Maria como o menino Jesus. E era o Seu plano que Jesus Cristo
tomasse o castigo pelos nossos pecados para que pudéssemos viver. O seu nome
judeu, Yeshua, significa a salvação de Deus.
O povo apedrejou Acã e a sua família. Eles colocaram uma grande pilha de
pedras sobre o seu corpo perto de Ai (7:26).
Nós não mais apedrejamos pessoas até á morte. Jesus disse: “Vigiai e orai em
todos os momentos para que não caim em tentação” (Mateus 26:41). Note estes
avisos. Nunca pense que algum pecado pequenino não irá atrapalhar a vitória de
Deus na sua vida.
Note também que Josué não julgou Acã. Foi a palavra de Deus que provou
que Acã estava errado.

4

Falar sobre o seguinte:

1. Porque é que o plano de Deus para Israel foi prejudicado em Ai?
2. Porque é que Josué estava confiante demais para ir buscar a orientação de
Deus na batalha de Ai?
3. Porventura Deus avisa as pessoas antes de as castigar? (6.18)
4. Será que Acã se arrependeu antes ou depois do seu pecado ser descoberto?
5. Porque é que Acã merecia morrer? Porque é que o Filho de Deus, Jesus Cristo,
teve que morrer?
6. ‘Os nossos próprios pecados pessoais ferem os outros’. Isto é verdadeiro ou
falso? Porquê?
7. Como é que Deus mostrou misericórdia por Israel? Como é que Deus mostra
misericórdia hoje?

3

Pense nisto: Compare a confiança de Josué em 6:27 com a tristeza e
desespero dele em 7:6. O que é que ele fez e disse quando as coisas correram
mal? (7:7‑9) O que é que Deus disse? (7.10‑12)
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6

Orar sobre o seguinte: Peça que Deus o ajude a confiar Nele em todos os
momentos. Diga-Lhe que quando as coisas correm mal você não O quer culpar.
Fale com Ele acerca dos seus problemas e dê-Lhe tempo para falar consigo.
Lembre-se de Lhe perguntar porque que é que as coisas correm mal. Dê graças a
Jesus por Ele ter tomado o castigo que merecíamos pelos nossos pecados.

2

Leitura da bíblia: Josué 8:1‑35
O POVO DE ISRAEL FINALMENTE DESTROI AI

Josué ainda estava com medo e não sabia o que fazer. Então Deus disse-lhe: ‘Não
tenhas medo; não percas a esperança. Sobe e ataca Ai’ (8:1). Deus disse a Josué
para ser sábio e levar todo o exército com ele desta vez. “Eu tenho dado para ti o
rei de Ai, o seu povo, e a sua cidade e a sua terra.”
Então Deus deu permissão ao exército de Israel para levar para si mesmos os
bens e os animais de Ai (8:2). Mas que não levassem os seus deuses.
Finalmente, Deus deu a Josué um plano para derrotar Ai. “Diz para alguns de
teus guerreiros para se esconderem atrás da cidade de Ai e apanha-os de
surpresa.”
Com estas promessas e instruções sábias, Deus deu a Josué a vitória sobre os
cananeus. Israel destruiu Ai e o seu povo completamente (8:25‑26). Josué tinha
aprendido a não confiar na sabedoria humana (7:3). Ele esperou pelas instruções
do Senhor.
Josué também aprendeu que cada pessoa deve confessar os seus pecados
para que possa ganhar a vitória sobre o inimigo. Ele sabia que era um
mandamento de Deus que o pecado merecesse castigo, até mesmo a morte.
Hoje, em todo o mundo, os cristãos ensinam que o pecado merece castigo. Os
cristãos também ensinam que Jesus Cristo pode perdoar os pecados, pois Ele
recebeu o castigo que merecemos. Esta é a verdade, independentemente da
nossa tribo, cultura ou tradições familiares. ‘Nós cremos que somos salvos por
Deus pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo’ (Atos 15:11).
Josué também aprendeu que os métodos a serem usados em cada batalha
contra o pecado são diferentes e precisam da sabedoria de Deus.

A ALIANÇA É RENOVADA NO MONTE EBAL
O povo colocou um grande monte de pedras sobre o corpo do rei de Ai. Havia
coisas importantes para serem lembradas sempre que olhavam para essa nova
pilha de pedras (8:29).
“Então Josué construiu um altar a Yahweh, o Deus Todo-Poderoso de Israel.
Ele construiu-o, não no vale da batalha, mas no Monte Ebal” (8:30). Depois de
grandes vitórias, é muito importante que renovemos a nossa relação de amor com
Deus. Na Bíblia, no Antigo Testamento, isto é chamado a “renovação da aliança”.
Josué copiou a Lei de Moisés nas pedras do altar. “Ele fez isto enquanto todo o
povo de Israel estava a ver” (Josué 8:32).
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Então Josué leu as bênçãos e as maldições do Livro da Lei (8:34;
Deuteronómio 27:1‑26). Todo o Israel concordou em fazer o que Deus tinha dito.
Ninguém ficou de fora. Os estrangeiros, que temiam a Deus e que se tinham
juntado a Israel, também concordaram em obedecer a Yahweh (8:33, 35). A
graça e a misericórdia de Deus eram para com todos no acampamento.
Todos os que verdadeiramente criam em Deus estavam sob as bênçãos e
maldições da aliança da Lei do Antigo Testamento. Jesus pagou o preço do
pecado que esta Lei exigia (Mateus 5:17). Nele, as bênçãos que Deus prometeu a
Abraão agora vêm para o resto do mundo. Isto é possível através de fé em Jesus
e da promessa do Espírito Santo de Deus (Gálatas 3:14).
Por meio do sacrifício e adoração, Israel deu louvor e gratidão a Deus pelas
vitórias que Ele tinha ganho (Êxodo 17:15). Ele deu a Israel regras sagradas para
obedecer. O povo acreditava que todas as leis de Deus eram boas e necessárias.
Isto era 1500 anos antes do tempo de Jesus Cristo. Para nós, Deus diz: “Eu vos
dei a vitória em Cristo” (1 Coríntios 15:57).

4
1.
2.
3.
4.
5.

Falar sobre o seguinte:
Porque é que Josué estava com medo (Josué 8:1)? Será que ele tinha medo
do pecado no acampamento ou do inimigo?
Como é que perdemos a nossa paz por causa do pecado pessoal?
Como é que o Rei de Ai foi derrotado pelo plano de Deus? (8:14)
Será que todos os nossos pecados merecem castigo? Qual é o plano de Deus
em Jesus para os pecadores?
Será que Deus convida estrangeiros para O adorarem? (8:33) Nós fazemos
isso?

3

Pensar nisto: Quais são as lições que Josué aprendeu através das batalhas
de Jericó e Ai? Como são impedidos os relacionamentos com Deus e com os
outros através do pecado pessoal?

6

Orar sobre o seguinte: Peça que Deus perdoe as coisas erradas na sua
vida. Peça que Deus o ajude a crer completamente que Jesus recebeu o castigo
que merecemos. Agradeça a Deus pelo Seu amor e misericórdia em perdoar-lhe.
Peça-Lhe que o ajude a perdoar a si mesmo e que deixe para trás a sua velha
vida. Peça a Jesus por um relacionamento mais íntimo com Ele para que outros O
conheçam através de si.

2

Leitura da bíblia: Josué 9:1‑27
HOMENS DE GIBEOM RENDEM-SE A JOSUÉ

Josué não tinha medo dos reis que ficavam mais a oeste do rio Jordão (9:1). No
entanto, ele foi surpreendido por um pequeno grupo de homens da tribo de
Gibeom (9:3‑6). Os gibeonitas ouviram que Josué tinha derrotado Jericó e Ai. Eles
também tinham ouvido dos milagres que Deus tinha feito durante o tempo de
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Moisés. Eles estavam com medo do Deus Todo-Poderoso de Israel. Então, os
homens de quatro cidades de Gibeom reuniram-se e fizeram um plano.
Eles vieram a Josué e disseram que queriam fazer a paz. Eles mentiram e
disseram que tinham vindo de lugares distantes. Eles usavam roupas velhas e
carregavam nos seus sacos pão seco e com mofo. Eles não disseram os nomes
das cidades de onde vieram.
Estes gibeonitas louvaram o Deus de Israel (9:8‑13). Eles esperavam que
escapassem do julgamento de Deus ao fazerem paz com o povo de Deus. Tudo
parecia tão bom! Eles usaram as palavras certas e falaram com simpatia acerca de
Deus e do Seu povo. Era um plano para salvar as suas vidas.
Josué e os homens de Israel não oraram sobre isso (9:14). Josué concordou
em fazer a paz com eles (9:15). Ele desobedeceu a Deus (Êxodo 23:31‑32).
Não demorou muito para que Josué descobrisse a verdade. Ele enviou uma
equipa de espias para procurar o país dos gibeonitas. Os espias descobriram que
as cidades gibeonitas eram bem próximas do povo de Israel (Josué 9:16‑17).
Josué e os anciãos tinham sido enganados. E tudo aconteceu porque “não
perguntaram ao Senhor o que fazer” (9:14). Porém, Josué guardou a sua
promessa a estes homens.
Os gibeonitas não queriam tornar-se inimigos de Deus (9:24). Eles não eram
crentes verdadeiros. Mesmo hoje, muitos crentes são enganados por pessoas que
usam o nome de Deus e afirmam que crêem em Deus e no Seu Filho, Jesus Cristo.
O povo de Israel murmurou sobre o engano que os gibeonitas tinham usado
contra eles. Portanto queriam que os gibeonitas fossem escravos em Israel (9:18).
Em vez disso, Josué deu-os aos sacerdotes para o serviço do Tabernáculo (9:27).
Assim, os gibeonitas tornaram-se servos de Deus em vez de escravos. Josué
libertou-os para trabalharem para Deus. Da mesma forma, devemos ter o alvo
para mudar vidas para o Seu serviço (Romanos 12:1). Deus usará todos os que
realmente crêem no Seu Filho e querem trabalhar para Ele (Romanos 8:28).

4

Falar sobre o seguinte:

1. Como é que Deus mostrou misericórdia para com os ímpios gibeonitas em
Canaã através de Josué?
2. Como é que Deus tem mostrado misericórdia aos pecadores através de Jesus?
3. Qual é a diferença na Bíblia entre escravos e servos?

3

Pensar nisto: Como devemos mostrar misericórdia aos pecadores que
estão prontos para entregar as suas vidas a Deus?

6

Orar sobre o seguinte: Peça que Deus o ajude a ver o Seu amor e a
misericórdia pelos pecadores ao seu redor. Diga-Lhe que deseja ter o Seu amor e
a misericórdia por todas as pessoas que Ele chamou para O servirem. Peça que as
pessoas pecaminosas não o enganem, mas que, em vez disso, sirvam ao Deus
Todo-Poderoso.
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2

Leitura da bíblia: Josué 10:1‑28
O SENHOR PREPARA JOSUÉ PARA LUTAR
CONTRA CINCO REIS

Devemos enfrentar o nosso inimigo, Satanás. Devemos vê-lo derrotado em todas
as lutas. Mas Canaã não foi derrotado num dia, nem num mês. Israel possuiu a
terra “pouco a pouco” como Deus tinha prometido (Êxodo 23:30).
Josué derrotou Jericó e Ai. Ele fez com que os gibeonitas fossem servos de
Israel. Então, Josué esperou no Senhor. Ele estava pronto para que os cananeus
saíssem e lutassem.
Às vezes, pessoas falam acerca de sair para combater contra Satanás. Mas
será que é isso que os cristãos devem fazer? Paulo diz-nos como devemos estar
prontos para Satanás. Ele diz: “Depois de terem feito tudo... permaneçam firmes”
(Efésios 6:13‑14). Paulo não diz que devemos avançar e atacar o inimigo com
pressa. Ele diz-nos que permaneçamos firmes e prontos.
O livro de Josué mostra como os inimigos de Deus muitas vezes tomavam
decisões erradas que resultavam na sua própria derrota.

TRÊS MILAGRES EM UM DIA
O rei de Jerusalém tinha medo de Josué. Ele tinha medo por causa daquilo que o
povo de Deus tinha feito a Ai e Jericó (Josué 10:1). Ele também estava zangado
com os homens de Gibeom por terem feito paz com Israel (10:2).
Portanto, ele encorajou mais quatro outros reis a prepararem-se para a guerra
(10:3). Eles eram os amorreus que eram parentes dos cananeus e viviam nas
colinas.
Os cinco reis vieram primeiro para lutarem contra Gibeom, não contra Israel
(10:5). Este plano terminou em desastre para os inimigos de Israel.
Os gibeonitas enviaram rapidamente uma mensagem a Josué, que estava em
Gilgal: “Não nos abandones. Vem até nós rapidamente e salva-nos! Ajuda-nos
porque os reis amorreus se uniram contra nós” (10:6).
Deus disse a Josué: “Não tenhas medo deles; Eu já os dei a ti” (10:8). Com
esta promessa, Josué e os seus homens partiram. Eles marcharam toda noite e
apanharam os inimigos de surpresa.
Deus confundiu os inimigos e os homens de Israel expulsaram-nos (10:10). Foi
um milagre. Então Deus ‘fez cair grandes pedras de granizo do céu sobre eles.
Este segundo milagre matou mais inimigos do que as espadas de Israel’ (10:11).
Josué precisava de mais luz do dia para completar a sua vitória, então ele
pediu a Deus por outro milagre (Josué 10:12). O sol e a lua pararam no céu por
quase um dia inteiro (10:13)! “Não houve nenhum dia como este, antes ou depois
(10:14)”.
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Quando estamos a
servir na obra de Deus,
devemos lembrar-nos que
toda a vitória é do Senhor
e não é nossa. Às vezes,
Deus dá-nos uma grande
vitória num dia, mas
outras vezes a batalha
dura durante anos. Os
nossos olhos devem estar
fixos sempre no Deus
Todo-Poderoso, não nos
grandes problemas à
nossa volta. Então o
Os milagres que Deus enviou para destruir os
Senhor nos ajudará a
inimigos de Israel
destruir as obras do nosso
inimigo, Satanás. Ele o
fará à Sua maneira e no Seu tempo.
Depois de Josué e os seus homens terem derrotado os inimigos de Deus,
voltaram ao acampamento em Gilgal (10:15). Mais tarde, os homens de Josué
encontraram os cinco reis escondidos numa caverna. Josué foi e matou-os usando

0

O papel de Jerusalém em Israel e no mundo
No início da ocupação de Canaã, Jerusalém é mencionada (10:1). Josué
derrotou o governante da cidade de Jerusalém sem lutar contra a cidade para a
destruir. Isto aconteceu há quase 3500 anos. Mais tarde, tornou-se a cidade dos
judeus e foi feito a capital de Israel, tal como a cidade do Rei Davi. O seu nome
significa ‘lugar de paz’. Deus preparou este lugar de paz para o Seu povo no
futuro.
Jerusalém ficou destruída muitas vezes quando Israel pecava. Então Deus,
na Sua misericórdia e amor pelo Seu povo, permitiu que fosse reconstruída.
Algumas pessoas acreditam que nunca mais será destruída (Jeremias 31:38‑40).
Jerusalém é o lugar onde Deus provou Abraão para que estivesse pronto
para sacrificar o seu único filho Isaque no Monte Moriá (Génesis 22:1‑13). É o
lugar onde Deus enviou o Seu Próprio Filho para sacrificar a Sua vida para que
outros pudessem crer e receber a vida eterna.
Este mesmo Jesus, o Messias prometido, ensinou os Seus seguidores em
Jerusalém. Ele disse-lhes que pregassem as Boas Novas da salvação de Deus em
todo o mundo. É a cidade onde Jesus ascendeu ao céu (Atos 1:9‑11). É a cidade
onde a fé cristã mundial começou há 2.000 anos (Atos 2). Hoje é um local de
adoração para judeus, cristãos e muçulmanos. É a cidade para onde o Messias
voltará em breve (Atos 1:11). Isto acontecerá durante uma época de grandes
transtornos (Mateus 24:6‑8). Vem Senhor Jesus, vem! (Apocalipse 3:11).
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métodos comuns na época (10:26). No mesmo dia, os homens de Israel mataram
todos os cananeus que viviam na próxima cidade real de Maquedá (10:28).

4
1.
2.
3.
4.

Falar sobre o seguinte:
Como começou a vitória sobre o rei de Jerusalém? (10:3‑4)
Quais foram os milagres que Deus usou para ajudar Israel a destruir os
cananeus? (10:10‑13)
Quais são as lições que Josué aprendeu por NÃO atacar o inimigo primeiro?
Porque foi necessário que o exército de Israel se movesse rapidamente? (10:9)

0

Por que é que o nosso Deus amoroso destruiu os cananeus?
Os cananeus escolheram adorar falsos deuses e fazer todos os tipos de coisas
más. Eles praticavam sexo com pessoas que não eram as suas próprias esposas
ou maridos. Eles procuraram muitas maneiras erradas de fazer sexo, incluindo
homens com homens e homens com animais e homens com crianças. Eles
matavam as suas próprias crianças para as sacrificar aos seus deuses.
Os cananeus escolheram fazer estas coisas em vez de adorar e obedecer a
Yahweh, o único Deus verdadeiro. Ele os criou e os salvou na época de Noé. Os
seus caminhos malignos nunca tinham sido o propósito de Deus para a Sua
criação. Os cananeus não se arrependeram. O seu castigo foi a morte. Eles
fizeram coisas más proibidas por Deus (Levítico 18:3, 22).
Deus prometeu que desse as suas terras a Abraão e à sua família (Génesis
15:18). Ele deu aos cananeus 400 anos para se arrependerem enquanto a
família de Abraão crescia no Egito (Génesis 15:13‑16). A família incluía o neto de
Abraão, Jacó que mais tarde foi chamado de Israel. Depois de 430 anos o povo
de Israel voltou para Canaã. Eles atravessaram o rio Jordão e Deus deu a Jericó
e Ai o tempo para se arrependerem. Ele deu aos reis de Canaã tempo para se
arrependerem. Além de Gibeom, todos foram totalmente destruídos como Deus
tinha dito, incluindo mulheres e crianças. Isso era para ter certeza de que Israel
não iria imitar os caminhos malignos dos cananeus.
Deus castiga o pecado, mas ama as pessoas que ele criou. O Seu plano era
mostrar isso ao mundo através do povo de Israel. O Seu plano final era o
sacrifício do Seu único Filho que desceu a Israel para salvá-los e ao mundo do
pecado. Leia João 3:16. O amor, a misericórdia e o poder de Deus para vencer o
pecado são dados a todos os que crêem em Jesus Cristo como Salvador. Ele foi
castigado pelos nossos pecados. Escolha agora para se arrepender do pecado e
seguir a Jesus como Salvador. Não siga pessoas malignas que usam os seus
próprios corpos ou os corpos de outros homens, mulheres e crianças de
maneiras erradas.

3

Pensar nisto: Quantas vezes você descansa para entender aquilo que
Deus está a fazer? Você aguarda para ver o que Deus irá fazer a seguir? Como é
que sabe quando deve aguardar e quando deve avançar rapidamente?
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6

Orar sobre o seguinte: Peça que Deus abra os seus olhos para ver os
Seus propósitos, os Seus planos e os Seus milagres. Diga-Lhe que precisa de
sabedoria para compreender a Sua orientação e força para Lhe obedecer. PeçaLhe que o ajude a descansar e esperar com fé. Pergunte a si mesmo ‘O que faria
Jesus?’

2

Leitura da bíblia: Josué 10:29 a 13:33
JOSUÉ DESTRÓI OS CANANEUS COMO
O SENHOR ORDENOU

Nos dias seguintes, Josué e os homens de Israel destruíram as cidades no sul de
Canaã. Eles destruíram todas as pessoas que lá viviam. Isso incluía a região
montanhosa central, o deserto de Neguebe e Gaza (10:40‑42). “Ele fez
exatamente o que Deus tinha ordenado.”
Eles voltaram novamente para o acampamento em Gilgal (10:43) e esperaram
no Senhor. Mais uma vez, os seus inimigos agiram primeiro. O rei Jabim chamou
todos os reis do norte, leste e oeste para se juntarem a ele. Eles queriam
combater uma grande batalha contra Josué e Israel. Os reis tinham muitos
homens, incluindo cavalos e carruagens. “Era um grande exército” (11:4).
Deus disse a Josué mais uma vez: “Não tenhas medo deles”. Então Deus fez
uma promessa incrível: “Amanhã a esta hora, todos os homens estarão mortos.
Tu deverás ferir as pernas dos seus cavalos e queimar os seus carros” (11:6).
Israel não deve tomar ou usar os cavalos de guerra e carruagens dos seus
inimigos. A força de Israel deve estar somente em Deus.
Então Josué atacou de repente. Ele confiou em Deus e foi corajoso. O seu
exército perseguiu todos os inimigos até que ninguém mais ficasse vivo (11:8).
Este foi outro milagre de Deus.
Enquanto estava a perseguir os reis, Josué passou pelo Rei Jabim em Hazor.
Jabim era o mais poderoso de todos os reis. Então Josué voltou para Hazor. O
exército de Israel matou todos em Hazor e também incendiou a cidade
(11:10‑11). Deus permitiu que Israel ficasse com as ovelhas e cabras e os bens
para si mesmos (11:14).

ISRAEL RECEBE A VITÓRIA E A PAZ DE DEUS
Deus permitiu que Josué lutasse contra muitos outros reis “sobre toda a terra” e
vencesse (11:17). Isto demorou muito tempo (11:18). Nenhuma cidade fez as
pazes com Israel excepto as pessoas que moravam em Gibeom (11.19). Foi o
próprio Deus Todo-Poderoso que endureceu os seus corações contra Israel. Ele
fez com que fossem à guerra contra Israel. Desta forma, Deus destrói totalmente
os inimigos do Seu povo. Ele não mostrou nenhuma misericórdia (11:20).
Josué tomou toda a terra exatamente como o Senhor havia dito a Moisés.
Josué deu a terra ao povo de Israel como a sua própria terra. Ele dividiu-a e deu a
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cada tribo a sua partilha. Nessa época, a terra tinha paz (11:23). Trinta e um reis
e as suas tribos foram derrotados por Israel (12:24).

PARTILHAR A TERRA PROMETIDA
DE CANAÃ PARA ISRAEL
Deus disse a Josué que ainda havia mais terra para possuir. Josué agora era um
homem velho (13:1). Então Deus disse-lhe: “Eu próprio expulsarei os habitantes
enquanto partilham a terra... com o povo de Israel” (13:6).
Moisés não tinha dado nenhuma parte da terra à tribo de Levi. Os levitas eram
sacerdotes (13:14). As outras tribos deram aos levitas 48 cidades onde moravam,
tal como Deus disse a Moisés (Números 35:7). Era dessa forma que Deus
providencia para eles através de Josué. Ele disse que o Deus Todo-Poderoso era a
herança deles (Josué 13:33).
O restante do capítulo 13 descreve como a terra foi partilhada entre as outras
tribos de Israel.

4
1.
2.
3.
4.

Falar sobre o seguinte:
Porque é que Deus avisou que Israel não levasse cavalos e carros dos
inimigos? (11:6)
O que é que lhes foi permitido guardar (11:14)?
Quando Josué envelheceu, o que é que Deus lhe disse para fazer? (13:6) O
que Deus fez?
Qual foi a terra que a tribo de Levi recebeu? (13:14) Como é que os
sacerdotes conseguiam receber tudo o que precisavam para viver?

3

Pensar nisto: Como é que devemos apoiar os líderes das igreja e obreiros
missionários hoje?

6

Orar sobre o seguinte: Peça que Deus lhe mostre como você foi chamado
como sacerdote para servir a Cristo. Peça que Deus o ajude a servir aos outros
crentes. Lembre-se de que eles também são sacerdotes e seguidores de Jesus
Cristo. Peça que Jesus o ajude a servir aos outros crentes na Sua igreja, incluindo
os líderes.

2

Leitura da bíblia: Josué 14 a 19
CALEBE TOMA HEBROM E DÁ A LEVI

O capítulo 14 descreve o que aconteceu a seguir em Gilgal. Este era o lugar onde
as pessoas acamparam quando atravessaram o rio Jordão pela primeira vez. Aqui
Josué, com o sacerdote Eleazar, e os líderes das tribos de Israel decidiram como
iam dividir a terra que tinham conquistado (14:1).
Calebe e Josué eram os homens mais velhos de Israel. Agora Calebe
apresentou-se com um pedido especial. Ele estava pronto para tomar o terreno
elevado para ser o seu lar. “Aqui estou hoje, com 85 anos! Ainda sou muito forte
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hoje, tal como no dia em que Moisés me enviou” (14:10‑11). Ele era um dos
espias de Israel (Números 13:6).
“Com a ajuda do Senhor, vou expulsar os enaquins da terra”, disse ele
(14:12). O seu espírito estava forte no seu corpo velho. Ele sabia que haveria uma
luta, mas teria a ajuda de Deus.
Calebe cria mesmo em Deus e por isso trouxe glória a Deus. Ele expulsou os
três gigantes enaquins que viviam em Hebrom (15:14). Depois marchou contra as
cidades nas colinas. Ele teve que combater pela sua herança.
Calebe ficava com apenas a quantidade de terra que ele precisava. Mais tarde,
ele entregou Hebrom aos sacerdotes da tribo de Levi (21:13). Tornou-se uma
cidade segura para os assassinos que aguardavam julgamento. Calebe estava
contente em manter as terras ao redor da cidade.
Calebe foi um dos grandes homens do Antigo Testamento. Ele não era um rei.
Não era um profeta. Não era um sacerdote. Não era um líder. Calebe era um
servo fiel de Deus.
“Assim a terra teve paz e descanso” (14:15).

TERRA PARA TODOS OS POVOS DE DEUS
Judá era a maior tribo. E a herança de Judá na terra foi a primeira a ser
distribuída. O povo de Judá recebeu a parte sul de Canaã (15:1). A tribo de Judá
não pôde expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém naquela época (15:63).
Foram derrotados mais tarde (Juízes 1:8).
As tribos de Efraim e a meia tribo de Manassés, os filhos de José, eram os
seguintes depois de Judá. Eles receberam terras ao norte de Judá (16:1). Os seus
limites foram estabelecidos desde perto de Jericó até ao Mar Mediterrâneo, perto
de Jope (16:1‑10). A outra metade de Manassés já tinha sido aprovada partir de
leste do rio Jordão.
Algumas pessoas de Canaã continuavam a viver no meio do povo de Efraim.
Mas eles foram forçados a trabalhar duramente como escravos para o povo de
Efraim (16:10).
As cinco filhas de Zelofeade falaram com Josué acerca duma promessa que
Moisés tinha feito alguns anos antes (17:3; Números 36:1‑4). Então, Josué deu
terras a estas mulheres como o Senhor tinha dito a Moisés (17:4).
Josué continuou a partilhar a terra de Canaã. ‘Mas eles não expulsaram todos
os cananeus... então os cananeus tornaram-se escravos’ (16:10; 17:12‑13). Deus
tinha dito claramente a Israel que expulsasse ou destruísse os ímpios cananeus.
Mas Israel não obedeceu completamente a Deus e isso causou muitos problemas
mais tarde para Israel. Isso ainda causa problemas hoje.

UMA PESQUISA DA TERRA
Todo Israel reuniu-se em Siló, o lugar que Deus escolheu para o Tabernáculo
(18:1). Este tornou-se no local central de adoração para todas as tribos de Israel
naquela época.
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Muitas batalhas tinham sido combatidas e vencidas, mas ainda havia sete
tribos sem a sua herança (18:2). Deus tinha prometido isso, mas eles não tinham
ocupado a terra.
“Por quanto mais tempo irão demorar para ocupar a terra?” Perguntou Josué
aos líderes das tribos. “Designe três homens de cada tribo. Eu os enviarei para
fazerem uma pesquisa da terra, cidade por cidade” (18:4‑9).
“Devem dividir o terreno em sete partes. Escreve relatórios sobre estas sete
parcelas de terra. Trá-los aqui a mim. Então lançarei sortes sobre vós, aos olhos
do Deus Todo-Poderoso” (18:6). Isso fazia parte da herança prometida ao povo
de Israel, mais tarde conhecido como os judeus (Génesis 15:18‑21).
Hoje, como cristãos, não herdamos terras da mesma forma. Todo o povo de
Deus vive onde quer que esteja no Seu Reino, que é mundial. A melhor herança
ainda está por vir: estaremos com o Senhor para sempre (Salmo 23:6).

JOSUÉ RECEBE A SUA TERRA
As tribos de Zebulom, Issacar, Aser, Naftali e Dã receberam as terras no Norte.
Simeão recebeu uma parte da terra de Judá no sul (19:9).
Josué aguardou até ao fim pela sua terra. Ele não pediu pela sua parte até que
todos os outros tivessem recebido a sua parte. O povo de Israel deu-lhe a cidade
que ele pediu, Timnate-Sera, na região montanhosa de Efraim (19:49‑50).
Assim, a obra de dividir e partilhar a terra foi concluída (19:51).

2

Leitura da bíblia: Josué 20 a 22

CIDADES DE REFÚGIO E CIDADES PARA OS SACERDOTES
Deus tinha dito a Moisés que providenciasse seis cidades seguras, três em cada
lado do rio Jordão (20:2). Qualquer pessoa que tinha morto outra pessoa por
acidente poderia correr para uma destas cidades. Então, poderia ficar lá até que
as pessoas tivessem decidido se ele era culpado. Seria cuidado pelos sacerdotes
levitas e estaria a salvo dos familiares que o queriam morto (Números 35:6, 13,
15).
O Antigo Testamento ensina que quem mata outra pessoa deve morrer. Mas
Jesus ensinou que devemos aprender a amar os nossos inimigos. Não mais
devemos exigir “olho por olho e dente por dente” (Mateus 5:38). Não devemos
buscar vingança desta forma por um familiar que foi morto (Romanos 12:19).
Na época de Josué, os tribunais das portas da cidade tornaram-se normais
(20:4). Os anciãos duma cidade faziam todos os seus negócios públicos no portão
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da cidade. Lá eles
decidiam se as pessoas
eram culpadas. Isto
incluía pessoas acusadas
de assassínio.
Os levitas
(sacerdotes) não
receberam terras
próprias. 48 cidades
especiais foram
reservadas para eles tal
como tinha sido
prometido (21:41). Eles
não estavam num só
lugar. Essas cidades
estavam em lugares
diferentes em toda a
terra dada às outras
tribos. Estas foram
dadas aos levitas para
capacitá-los a servir a
Deus e ao povo como
sacerdotes. Cada tribo
dava ofertas de comida
aos sacerdotes que
Jerusalém e as seis cidades de segurança para
serviam a Deus desta
os israelitas que foram acusados de assassinato
maneira.
enquanto aguardavam um julgamento justo.
“Então Deus deu a
Três estavam a leste do rio Jordão e três
terra que havia
estavam a oeste
prometido à família de
Abraão. As doze tribos
de Israel assumiram o controlo e estabeleceram-se ali. Deus deu-lhes paz e
descanso de todos os lados. Isto é o que Ele tinha prometido que faria aos seus
pais. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de lutar contra Israel e vencer. Ele
cumpriu todas as boas promessas que tinha feito ao povo de Israel. Cada uma
delas tornou-se realidade” (21:43‑45).
Isso mostra como Deus é fiel. Porém, muitos cananeus permaneceram na terra
como escravos. Eles e os seus deuses provaria a fidelidade do povo de Deus na
sua verdadeira adoração e obediência.

OS HOMENS DAS TRIBOS ORIENTAIS
VOLTAM PARA CASA
Os soldados de Rúben, Gade e uma metade da tribo de Manassés tinham
estabelecido as suas famílias ao leste do Jordão (12:6). Tinham prometido
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combater com as outras tribos de Israel para ganhar a Terra Prometida de Canaã.
O Senhor guardou esta promessa. Estes homens foram enviados de volta para
leste.
Há momentos em que Deus nos chama para ajudar outros crentes. Também
irá haver momentos em que essa chamada irá cessar ou mudar.
Josué deu-lhes o seguinte conselho: “Tenham muito cuidado em guardar o
mandamento e a Lei que Moisés vos deu. Ele ordenou que amassem o Senhor
vosso Deus. Ele disse para viverem uma vida santa. Ele disse para obedecerem
aos Seus mandamentos. Ele disse para permanecerem fiéis a Ele, Yahweh, nosso
Deus Todo-Poderoso. Ele disse-lhes para O servirem de todo o vosso coração e de
toda a vossa alma” (22:5).
Josué deu a sua bênção às tribos orientais. Depois mandou-os para casa
(22:6). Ele disse: “Levem convosco a vossa grande riqueza. Voltem com o vosso
grande número de animais. Levem convosco a vossa prata, ouro, bronze e ferro.
Voltem com todas as roupas que tiraram dos vossos inimigos. Compartilhem com
o vosso povo” (22:8).

ELES CONSTRUEM UM ALTAR PARA O SENHOR
No caminho para casa, no outro lado do rio Jordão, estes homens cansados
construíram um altar ao Senhor (22:10). Foi em Gileade, perto do rio Jordão.
Quando as outras tribos ouviram isso, ficaram com medo de que Deus os
castigasse.
Quando os anciãos de Israel ouviram isso ficaram com medo. Um segundo
lugar de adoração iria dividir a nação e poderia deixar que Deus se zangasse com
eles. Os anciãos enviaram Finéias, com dez outros, para procurarem saber mais
sobre esse novo altar (22:13). Eles escolheram conversar e não lutar contra os
seus irmãos.
Eles perguntaram porque tinham construído o altar. Eles imploraram: “Não se
voltem contra nós através de edificar um altar para si mesmos” (22:19).
Os homens das tribos orientais de Israel responderam que o seu altar não era
um lugar de adoração. O altar era para fazer lembrar a todas as gerações futuras
do que as tribos orientais pertenciam a Deus e a Israel. Não era um lugar de
sacrifício (22:27). Todos foram para casa felizes e louvando a Deus (22:32‑33).
Eles chamaram o altar de “Um testemunho entre todos nós de que Yahweh é
Deus” (22:34).

4
1.
2.
3.
4.
5.

Falar sobre o seguinte:
Quais foram as seis cidades de refúgio?
Quais foram as 48 cidades dos levitas?
Como é que os levitas foram ajudados e providos com alimentos?
Porque era arriscado que muitos cananeus vivessem como escravos na terra
de Israel?
Porque é que os anciãos de Israel ficaram com medo quando ouviram acerca
dum novo altar? (22:16‑20)
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6. O que é que o novo altar faria lembrar ao povo de Israel no futuro? (22:27‑29)

3

Pensar nisto: Como é que os altares e edifícios podem ajudar ou impedir a
adoração a Deus?

6

Orar sobre o seguinte: Peça que Deus o ajude a entender onde, quando
e como pode adorá-Lo. Peça que Jesus lhe mostre formas simples que o faz
lembrar de adorar a Deus o nosso Pai diariamente.

2

Leitura da bíblia: Josué 23 a 24
ISRAEL DESCANSA E JOSUÉ FALA AO POVO

O Senhor deu a Israel descanso de todos os inimigos ao seu redor. Houve paz
(23:1). Josué era já muito velho. Portanto, ele chamou que todos os líderes, juízes
e oficiais de Israel viessem à sua cidade (23:2). Ele ainda tinha coisas importantes
para fazer e dizer.
Ele louvou a Deus perante o povo. “Viram tudo o que o Deus Todo-Poderoso
fez. Viram o que Ele fez a todas aquelas nações por vossa causa. Ele lutou por
vós” (23:3). Deus tinha feito muitos milagres. E Ele prometeu expulsar os
restantes inimigos de Israel. Enquanto Israel se movia pela fé para outras partes
da Terra Prometida, Deus expulsou os seus inimigos (23:5).
Então Josué os avisou e os encorajou a crerem e obedecerem totalmente a
Deus. Eles deveriam ser leais ao seu Deus.
“Tenham o cuidado de obedecer a tudo o que está escrito na Lei de Moisés.
Não se afastem dela nem para a direita nem para a esquerda” (23:6).
“Não copiem nenhum dos povos das nações que permanecerem entre vós.
Não usem os nomes dos seus deuses por nenhum motivo. Não façam juramentos
e façam promessas em nome desses deuses. Não devem servi-los. Não devem
curvar-se a eles” (23:7).
“Devem permanecer fieis a Yahweh, o Senhor vosso Deus Todo-Poderoso,
assim como têm feito até agora” (23:8).
Sete vezes no Antigo Testamento, Josué advertiu o povo acerca dos perigos
das religiões dos estrangeiros na sua terra.
Então Josué lhes lembrou que “ninguém tem sido capaz de lutar contra vós e
vencer. Um de vocês pode perseguir milhares de distância. Isto porque o Deus
Todo-Poderoso luta por vós, assim como prometeu que faria” (23:10). Se o povo
de Deus é fiel nas pequenas coisas, Deus fará grandes coisas, até milagres.
Depois Josué lhes ensinou o que fazerem para que aprendessem a confiar
mais em Deus. “Tenham muito cuidado para amarem o Senhor vosso Deus”
(23:11). Quando conhecem a Sua ordem, devem obedecer imediatamente. Então
continuarão a fazer milagres maiores para Deus. A nossa confiança em Deus
permite que O conheçamos e façamos a Sua obra.
Novamente, Josué instruiu que eles não se misturassem ou se casassem com
nenhum dos cananeus que foram deixados vivos (23:12). “Se isso acontecer,
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serão destruídos ou removidos desta boa terra” (23:16). Portanto, quaisquer
ídolos que permanecerem na terra devem ser deitados fora.
Josué conhecia a natureza pecaminosa de todas as pessoas. Ele sabia como
era fácil esquecer a fidelidade de Deus, o Seu amor e as Suas diretrizes para uma
vida santificada. Ele sabia como era fácil ser atraído ou seduzido por espíritos de
outras religiões. Estas outras religiões não vêm do Espírito Santo do Deus TodoPoderoso.
Deus ainda usou Josué na sua velhice, como líder do Seu povo naquela época.
A sua idade não o impediu de confiar, obedecer e servir a Deus.

4

Falar sobre o seguinte:
1. O que Josué e o povo de Deus faziam durante uma época de paz?
2. Por que é importante não seguir religiões estrangeiras? (23:7, 12‑13)
3. Por que é importante que seja fiel em fazer pequenas coisas para Deus?
(23:10)

3

Pensar nisto: Descreva nas suas próprias palavras o que Josué disse ao
povo em 23:3‑12. Inclua estas sete palavras: ‘louvor’; ‘avisar’; ‘encorajar’;
‘obedecer’; ‘lembrar’; ‘ensinar’; ‘instruir’.

6

Orar sobre o seguinte: Peça que Deus lhe mostre as coisas maravilhosas
que Ele pode fazer em qualquer idade da sua vida. Fale com Deus acerca do seu
ministério nas alturas de dificuldade e nas alturas de paz. Peça que Ele mostre
como aproveitar os bons momentos juntos, e como amar e apoiar uns aos outros
quando as coisas não correm bem.

JOSUÉ CHAMA ISRAEL PARA RENOVAR
A ALIANÇA COM DEUS
Os anciãos, líderes, juízes e oficiais de Israel permaneceram unidos aos olhos de
Deus (24:1). É bom convocar reuniões dos líderes das igrejas. É ainda melhor que
observem e oiçam o que Deus tem para dizer.
Josué pronunciou a palavra de Deus para eles (24:2‑13). Deus fez lembrá-los
de todas as coisas boas que tinha feito para eles.
Josué chamou Israel para “escolher agora a quem iria servir. Podem servir aos
deuses na terra do Egito. Ou podem escolher os deuses de Canaã onde estão a
morar agora. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor nosso Deus”
(24:14‑15).
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Josué queria
que o povo
entregasse os
seus corações
totalmente a
Yahweh, o único
e verdadeiro Deus
de Israel, não aos
falsos deuses
estrangeiros.
Nos seus dias
finais, Josué
repetiu ao povo
de Israel as
palavras do Deus
Todo-Poderoso.
Os líderes de Israel ouvem as palavras finais de Josué
“Assim diz o
Senhor...” (24:2).
Ele confiava totalmente em Deus e queria que o povo de Israel fizesse o mesmo.
Ele sabia também que Deus os castigaria se eles servissem a outros deuses.
O povo respondeu a Josué: “Jamais deixaremos Yahweh, Deus Todo-Poderoso,
para servir a outros deuses!” (24:16). “Nós também serviremos ao Senhor porque
Ele é o nosso Deus” (24:18).
Josué não confiava totalmente no povo. Ele temia que fizessem algo errado.
Ele estava com receio que Deus os castigaria.
Ele disse: “Não podem servir a um Deus santo! Ele é um Deus zeloso. Se
servirem a outros deuses... Ele irá voltar-se contra vós. Ele não vos perdoará
quando Lhe desobedecerem. Ele não vos perdoará quando pecarem contra Ele
(24:19). Ele vos destruirá, embora tenha sido bom para vós” (24:20).
O povo respondeu a Josué. Eles disseram novamente: “Não, não é assim!
Serviremos ao Senhor” (24:21).
Josué sabia como as eram pessoas. Eles acabariam por ser castigados pelos
seus pecados, a menos que prometessem ser fiéis ao único Deus verdadeiro. Eles
deveriam obedecer à Sua santa lei. Deveriam adorá-Lo da maneira em que Ele
ordenou naquele momento.
Se o povo de Deus Lhe desobedecesse, eles receberiam o castigo que
mereciam. Hoje, o povo de Deus é salvo do castigo que merece ao colocar a sua
confiança em Jesus. Sem o sacrifício de Cristo, merecemos o castigo descrito por
Josué.
Portanto, vamos olhar para a cruz vazia de Jesus para nos lembrar da
promessa de Deus para salvar todos aqueles que crêem no Seu Filho. Ele foi
castigado no nosso lugar. Jesus veio a este mundo como o Filho de Deus que era
o Cristo ou Messias prometido. Ele morreu na cruz para receber o nosso castigo e
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para nos salvar dos nossos pecados. Depois de três dias, Deus ressuscitou-O da
morte e agora Ele vive com Ele no céu.
Josué avisou o povo que deitasse fora quaisquer ídolos estrangeiros e joias
que tinham guardado. “Entreguem-se inteiramente ao Senhor Deus de Israel”
(24:23). O povo respondeu novamente: ‘Serviremos ao Senhor nosso Deus.
Vamos obedecer-Lhe’ (24:24).
Naquele dia, Josué escreveu o que o povo prometeu fazer (24:26). Estas
coisas foram adicionadas ao livro que contém a Lei de Deus. Esta foi a aliança
renovada de Deus com o povo, através do Seu amor e misericórdia.

A PAZ DE DEUS SOB A SUA ALIANÇA
Josué ergueu uma grande pedra como testemunha do que tinha sido combinado.
Josué lembrou-se de como Deus avisou a Moisés que o povo de Israel iria
desobedecer-Lhe e adorar deuses estrangeiros (Deuteronómio 31:14‑21). Deus
deu a Moisés um cântico para lembrar ao povo as palavras do Deus TodoPoderoso (Deuteronómio 31:22). Josué também se lembrou de como Deus
ordenou que ele fosse forte e corajoso ao entrar na Terra Prometida
(Deuteronómio 31:23).
A grande pedra do testemunho de Josué lembrava ao povo o que tinha
prometido para servir ao Deus Todo-Poderoso e somente a Ele. Mas se eles não
permanecessem fiéis a Ele, a pedra seria uma testemunha contra eles (Josué
24:27).
À medida que vivemos as nossas vidas, ocupando a nossa “terra”, muitas
vezes esquecemos o que Deus nos tinha ordenado que fizéssemos neste mundo.
Devemos ler a Sua palavra diariamente. E devemos lembrar-nos da nossa Nova
Aliança, dada a nós através do amor e misericórdia de Deus apresentado em
Jesus.
Portanto, o povo de Israel possuía a Terra Prometida de Deus. Eles receberam
a paz, o propósito e a provisão de Deus. A Bíblia diz que eles entraram no Seu
repouso (21:44; 22:4). Deus não tinha terminado de os guiar. Nem deviam deixar
de Lhe obedecer como um povo santo.
Deus ainda não terminou connosco! Ele continuará a trabalhar em nós e
através de nós até que cheguemos ao céu. Sem Ele, não podemos ter vidas
frutíferas (João 15:5).
Portanto, havia paz em Israel. Então Josué, o servo de Deus e líder de Israel,
morreu com a idade de 110 anos. Eles sepultaram-no naquela parte da terra que
ele herdou (24:29).
As palavras de Josué encorajam-nos a todos a sermos pessoas santas diante
de Deus, a adorá-Lo e obedecer aos Seus mandamentos. Josué também nos
mostra a importância de buscar a orientação de Deus em tudo o que fazemos. Ele
permaneceu obediente durante o tempo em que combateu contra os inimigos de
Deus. Como resultado, “Israel serviu ao Senhor Deus Todo-Poderoso enquanto
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Josué viveu. Eles viram por si mesmos tudo o que Deus prometeu fazer por Israel”
(24:31).

4

Falar sobre o seguinte:
1. Qual foi o risco quando o povo de Israel encontrou paz? (24.19‑20)
2. Porque é que Josué ergueu uma pedra de testemunho para o povo de Israel?
(24:27)
3. Como é que Josué serviu a Deus na sua velhice?

3

Pensar nisto: Como é que nos podemos continuar a lembrar daquilo que
Deus fez? Como podemos compartilhar as Suas boas novas?

6

Orar sobre o seguinte: Peça que Deus lhe mostre como encorajar os
outros e de se lembrarem Dele. Converse com Ele sobre maneiras de ensinar cada
nova geração de crianças e jovens. Peça a Jesus por maneiras de fazer o Seu
trabalho até à velhice.

CONCLUSÕES
Josué tornou-se no primeiro líder de Israel na terra prometida de Canaã. Ele foi
chamado por Deus para seguir e substituir Moisés. Ele obedeceu a Deus e foi
abençoado por Deus. Deus abençoou o povo de Israel através de Josué. Ele
passou muito tempo nos encontros com Deus (Êxodo 33:11).
O povo de Israel provou que Deus é fiel. Também aprenderam que o pecado
pessoal atrapalha os propósitos de Deus. Aprenderam que o pecado duma pessoa
pode trazer problemas para todas as outras pessoas. Deus guarda as Suas
promessas para todos os que confiam Nele e obedecem à Sua palavra. Deus
sempre está do lado dos crentes que se opõem ao mal.
Josué foi o líder escolhido por Deus. Ele não era um profeta. Não era um
sacerdote. Não era um rei. Não fazia milagres. Josué não foi chamado para
governar o povo de Israel. Ele foi chamado por Deus para os liderar e servir,
ensinando-lhes a verdade de Deus. Deus usou-o para possuir a terra e estabelecer
a nação sagrada de Israel em Canaã. Este era o plano de Deus anunciado a
Abraão muitos anos antes.
Portanto, Israel tornou-se numa grande e sagrada nação durante o tempo de
Josué. Serviram a Deus, mas não governaram o mundo. No entanto, o seu
exemplo de santidade trouxe glória a Deus no mundo daquela época. As nações à
volta de Israel temiam a Yahweh, o Deus Todo-Poderoso de Israel.
Josué combateu e ganhou muitas batalhas. Ele foi encorajado e usado por
Deus até à sua velhice. Lembre-se de compartilhar com crianças e adultos aquilo
que Deus fez através de grandes pessoas tal como Moisés e Josué. Lembre-se
também de que o primeiro convertido em Canaã foi Raabe. A fé dela serviu a
Israel e mudou o mundo. Ela tornou-se antepassada do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo.
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Através do povo de Israel, o mundo agora tem a escolha de receber a salvação
em Yeshua, Jesus Cristo. Jesus não foi chamado para governar o povo de Israel.
Deus, o Seu Pai, enviou-O para servir a Israel e para servir ao povo do mundo. Ele
veio para trazer todos de volta para o Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas hoje
estão à espera que Jesus volte para governar como o Messias prometido.
O livro de Josué mostra-nos o plano de Deus para que o Seu povo viva em paz
e segurança. Ele mostra-nos o plano de Deus para levar a salvação ao mundo
através de Jesus Cristo. Israel assistiu a muitos milagres na época de Josué. E o
mundo inteiro viu muitos milagres na época de Jesus. Através dos milagres de
Deus e da fé em Jesus Cristo nós somos salvos hoje. Isto porque em Cristo
podemos ter vitória sobre o pecado pessoal através do Seu sacrifício na cruz.
Israel renovou a Sua aliança com Deus na época de Josué. O mundo inteiro
pode receber uma nova aliança com Deus através de Jesus Cristo nosso Salvador.

[Joshua, Portuguese 2014, revised 2022]
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