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Salmos 119:97 “Oh! Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia”.
_________________________________________________________________

Estes capítulos descrevem como a terra prometida seria dividida entre as 12 tribos de Israel. Os princípios
gerais da distribuição haviam sido dados a Moisés pelo SENHOR, e se acham relatados no livro de Números,
capítulos 22 a 36.
O SENHOR havia dado vitória ao povo de Israel sobre os habitantes das cidades de Jericó e Ai, e sobre os
cananeus ao norte e ao sul que fizeram guerra contra eles, tendo assim conquistado a parte central da terra
prometida, sob a liderança de Josué. Aparentemente a nação de Israel estava indo bem, apenas duas falhas
tendo sido registradas através de todas as suas conquistas - uma em Ai por causa do pecado de Acã (capítulo
7) e outra quando se deixaram enganar pelos gibeonitas (capítulo 9).
Capítulo 11
A derrota de Jabim e os seus aliados
Vs. 1-15 - Depois de conquistar o Sul de Canaã, Josué lutou contra as cidades do Norte. Deus lhe deu a
vitória, e Josué derrotou e matou todos os moradores dessas cidades, conforme Deus havia mandado.
Mais vitórias de Josué

Vs. 16-23 - Os israelitas conquistaram as terras de Canaã toda e mataram todos os moradores, como o Senhor
havia ordenado. E assim a guerra acabou. Deus cumpriu a sua promessa, e os israelitas conquistaram toda a
terra de Canaã.
Capítulo 12
Os reis vencidos por Moisés
Vs. 1-6 – Nesses versículos são mencionados o território que Moisés conquistou com Israel a leste do rio
Jordão, antes da travessia do rio. E as terras foram dadas para as tribos de Gade, Rúben e a metade de
Manassés. (Num. 32:33, Dt. 3:12-13)
Os reis vencidos por Josué
Vs. 7-24 – As cidades que Josué conquistou depois da travessia do rio Jordão.
Capítulo 13
As terras conquistadas pelas tribos de Ruben, Gade e Manassés.
Vs. 1-33 – Josué já estava bem velho e faltavam ainda algumas cidades a serem vencidas. Josué cumpria
fielmente a tarefa de que fora incumbido, mas não viveria o suficiente para ver Israel ocupar toda a terra que
o SENHOR lhe havia prometido, pois ele estava agora se aproximando dos cem anos de idade. O SENHOR
ainda tinha trabalho para Josué: sua idade em si não o tornava incompetente. Em nossos dias dá-se muito

valor ao vigor da juventude, e os mais velhos são marginalizados. Mas são os mais velhos que possuem a
sabedoria gerada pela experiência.
As terras que Ruben, Gade e Manassés conquistaram, eram as que Moisés havia dada as tribos. Incluindo as
do rei Seom e Ogue (Num 21:21-30, Dt 3:11)
Vs. 14 - A tribo de Levi não recebe nenhuma terra, pois eles seriam mantidos para o sustento do serviço do
tabernáculo. A sua herança era o Senhor.
Capítulo 14
A divisão da terra de Canaã foi feita por sorteio.
Quando Moisés havia mandado doze homens para espionarem a terra de Canaã, somente Josué e Calebe
voltaram dizendo que o Senhor daria a vitória ao seu povo na luta contra os povos de Canaã. Por isso,
receberam a promessa de que entrariam na Terra Prometida.
Calebe, o fiel espia que, com Josué, sobrevivera aos quarenta anos no deserto como prêmio pela sua
fidelidade, também tinha o seu território já designado por Moisés como herança perpétua por causa da sua
perseverança em seguir ao SENHOR seu Deus. Já com oitenta e cinco anos, mas ainda forte para o combate,
ele reclamou para si e recebeu o monte Hebrom onde habitavam os gigantes enaquins em grandes e fortes
cidades (que fizeram desesperar os outros espias). Um dia, também, teremos a nossa recompensa pela nossa
perseverança em seguir ao nosso Senhor, nosso Deus. Esse vai ser o critério, não a nossa popularidade ou
eminência neste mundo.

Capítulo 15
Vs. 1-12 - A tribo de Judá foi a mais poderosa das tribos de Israel (Gn 49:8-12) e recebeu o território que
ficava mais ao sul da terra de canaã.
Vs. 13-19 – Calebe conquista Hebrom e Debir, conforme Josué havia lhe dado.
A história dos israelitas ensina que eles falharam em sua conquista porque deixaram de eliminar
completamente os habitantes de Canaã. A presença dos que ficaram na terra tornou-se um foco de infecção e
impurezas, perturbando seriamente a paz interna no país. É um perigo que também corremos, se não
eliminarmos o pecado completamente das nossas vidas, e que poderá ter conseqüências desastrosas para
nossa vida espiritual.
Em linhas gerais, a distribuição foi feita da seguinte forma:
* A tribo de Levi não recebeu um território como herança, como as demais tribos. Sua função era o serviço de
Deus no templo, e a instrução do povo na lei de Deus. Cada tribo lhes deu cidades para morar em proporção
com o seu próprio território, e pastagens em volta para os seus animais (capítulo 13:14, e capítulo 21).
Recebeu ao todo 48 cidades.
* As tribos de Rúbem e Gade, bem como metade da tribo de Manassés já haviam recebido de Moisés seu
território ao oriente do rio Jordão (Números 32).
As tribos de Judá, Efraim e a outra metade da tribo de Manassés receberam o território que lhes havia sido
concedido por Jacó como herança, 450 anos antes (Gênesis 48:22, Josué 15 a 17).
* Os territórios das tribos restantes foram determinados através de sorteio (capítulo 18).

* O tipo de território que cada tribo deveria receber havia sido definido por Jacó, em função do caráter de
seus filhos (Gênesis 49) e por Moisés (Deuteronômio 33). Essas descrições foram proféticas, pois coincidiram
com as características dos territórios designados ou sorteados para cada tribo.
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