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Lição 46 – LIVROS “HISTÓRICOS”
JOSUÉ 06 AO 10
Domingo 07 de novembro de 2010
Salmos 119:97 “Oh! Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia”.
As primeiras conquistas de Israel
Capítulo 6
A conquista de Jericó
O acampamento de Israel estava defronte Jericó, logo esta cidade teria que ser tomada antes de prosseguirem
em sua conquista da terra. Mas Jericó era uma cidade fortificada, cercada de muralhas altas, e preparada
para se defender. Segundo as táticas militares daquele
tempo seria necessário escalar as muralhas, com grande
risco de vida, para abrir seus portões à força e permitir a
entrada do exército israelita.
Os defensores estavam com grande vantagem por causa
da sua posição em cima das muralhas. Era preciso um
milagre para que fosse conquistada depressa e sem
muita perda para os israelitas. E esse milagre foi
realizado!
Antes de Josué preparar sua estratégia militar, o
SENHOR lhe disse que tinha entregue em sua mão a
Jericó, ao seu rei e aos seus valentes: a batalha estava
ganha. Bastava-lhe apenas entrar na cidade, e o
SENHOR explicou-lhe como derrubar as muralhas.
O número sete, da perfeição, aparece em todo o processo:
1. Sete sacerdotes
2. Sete trombetas de chifres de carneiros
3. Sete dias
4. Sete voltas no último dia.
Era necessária muita fé, e obediência, por parte de Josué e do povo para cumprirem à risca as instruções que
o SENHOR lhes deu. Este método de derrubar muralhas era inaudito, e, sem dúvida, teriam que sofrer a
zombaria dos defensores que acompanhavam suas caminhadas do alto das muralhas. Isto nos lembra que as
vitórias espirituais são alcançadas mediante princípios que parecem tolos e inadequados aos olhos do mundo
(1 Coríntios 1:17-29; 2 Coríntios 10:3-5).
Pela fé de Josué e do seu povo, as muralhas de Jericó caíram por completo depois de rodeadas sete dias
(Hebreus 11:30). Ainda hoje existem escavações, abertas aos turistas, onde se vêem claramente que as altas
muralhas de pedra, com dez metros de altura e sete de largura em alguns lugares, afundaram com seus
alicerces. Foi mediante a fé que os heróis do Velho Testamento venceram o mundo que os rodeava (Hebreus
11). Também é Deus quem vence a batalha para nós contra o mundo, mediante a nossa fé (1 João 5:4).
Josué ordenou que todos os habitantes da cidade e todos os seus animais fossem destruídos totalmente ao fio
da espada, e a cidade e tudo o que havia nela fossem queimados a fogo. Houve duas exceções:
1. A prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro foram dados para o tesouro da casa do SENHOR.
2. Raabe e seus familiares que se encontravam na sua casa, e tudo quanto tinha, foram salvos da destruição
e passaram a habitar no meio de Israel permanentemente.
Josué fez ainda o povo amaldiçoar diante do SENHOR quem se levantasse para reedificar essa cidade: ao por
os alicerces morreria seu primogênito, e ao colocar as portas, seu caçula (ver 1 Reis 16).
A destruição de Jericó e a proibição de reconstruí-la seguiu o mandamento do SENHOR no que se refere à
destruição das cidades em Canaã que faziam abominações a seus deuses (Deuteronômio 13:12-16, e 20:1618).
O sucesso obtido confirmou a presença do SENHOR com Josué, e ele se tornou famoso em toda a terra: a
notícia da queda de Jericó era assustadora, pois se tratava de uma fortaleza considerada inexpugnável pelos
cananeus.
Capítulo 7
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A derrota pelo pecado
A vitória não continuaria sem obediência a Deus, e por causa da desobediência de um homem, Acã, a nação
perdeu a primeira batalha contra Ai.
Acã, da tribo de Judá, pegou uma capa de prata e uma barra de ouro dos despojos de Jericó, sendo que Deus
havia ordenado para não pegarem nada, que tudo o que recolhesse era para Deus, e Acã ocultou o seu
pecado perante o povo.
É isso que sempre acontece quando tem pecado na vida do seu povo. É necessário manter pureza na vida e
na luta divina contra os inimigos do Senhor. Às vezes as lutas vêm e não conseguimos vencê-las por que tem
pecado em oculto que precisa ser confessado ao Senhor.
Acã morreu juntamente com sua família para que a vitória voltasse para Israel.
Capítulo 8
A conquista de Ai
Ai foi conquistado somente depois que o pecado em Israel foi resolvido. O crente deve pensar nisso, com
pecado na vida só vem derrota. Como conquistou Ai? Pela tocaia, Deus mandou Josué fazer isso e deu a
vitória a eles. A segunda cidade conquistada depois da travessia do rio Jordão.
Montes Ebal e Gerizim
Após a vitória sobre Jericó e Ai, Josué mandou o povo levantar um altar de pedras ao Senhor e nelas escrever
as palavras do Livro da Lei, para que Israel lembrassem das vitórias de Deus. Dt 27
No Monte Ebal seis tribos disseram palavras de maldição em caso de desobediência, e seis tribos no Monte
Gerizim profetizaram bênçãos pela obediência.
Capítulo 9
O engano dos Gibeonitas
Os Gibeonitas ao souberem da vitória de Israel sobre Jericó e Ai, assim como desde que saíram do Egito,
temeram ser mortos e foram até o encontro de Josué para fazerem um acordo de paz. E Josué juntamente
com o povo, não consultando ao Senhor, acreditaram na mentira deles e prometeram não os matar. Mas
depois que souberam que eles os engaram, fizeram dos gibeonitas seus escravos.
Capítulo 10
O dia em que o Sol parou
Cinco reis ficaram juntos para lutar contra Israel, mas Deus mandou saraiva que matou mais do que os
soldados mataram. Note o milagre nos v. 12-14. O Senhor Soberano e Todo-Poderoso controla a sua criação
para fazer a sua vontade. Parou o Sol e a Lua para que Israel vencesse a batalha.
Israel conquistou as cidades do Sul de Canaã, venceu todas.
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