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

Porque Deus queria que matasse o povo de Canaã?
Eles foram politeístas e idólatras. Os cananeus tinham lugares
santos e os lugares altos onde adoraram seus deuses e praticaram
sua idolatria e imoralidade. O culto consistia em ritos cheios de
lascívia. Os cananeus criam que a fertilidade da terra e dos animais,
as chuvas e o crescimento da vegetação dependia das relações
sexuais dos deuses. Deste modo os adoradores praticavam
indiscriminadamente a imoralidade sexual nos cultos para assegurar
a fertilidade e a produtividade da terra. Também praticavam a
adivinhação, adoravam serpentes e sacrificavam crianças. Os
pecados contra Deus e Sua Palavra eram tão comuns que o Senhor
disse: “Por isso a terra está contaminada; e eu visito a sua
iniquidade e a terra vomita os seus moradores”. Levítico 18:25.
Capítulos 16 e 17
Os descendentes dos dois filhos de José, que eram netos de Jacó,
Manassés e Efraim receberam suas terras em Canaã, embora eles
ainda deixaram alguns cananeus vivendo como seus escravos ao
invés de eliminá-los, conforme Deus havia ordenado (Jz 1:27-29).
Aqui podemos ver a resistência do homem em obedecer fielmente
às ordens do Senhor, Israel foi advertido a não deixar nenhum
povo em suas terras para que o pecado não ficasse no meio deles e
mesmo assim acabaram deixando alguns com eles (Lv 18:25).
Muitas vezes com o passar do tempo esquecemos das coisas que
Deus nos fala e fazemos o que não é para ser feito, com isso as
consequências do erro vêm sobre nossas vidas.
As tribos de Ruben, Gade, Manassés, Judá e Efraim foram as
primeiras a receberem suas terras.

Capítulos 18 e 19
Nesses capítulos estudamos sobre a posse de terra das sete tribos
restantes de Israel: Benjamim, Simeão, Zebulom, Issacar, Aser,
Naftali e Dã. Essas tribos receberam as terras por sorteio, diferente
das cinco primeiras que receberam pela conquista mesmo. Porém,
elas cada uma recebeu a sua porção de terra conforme a vontade
de Deus, pois Josué consultou o Senhor.
Onde ficou a tribo de Benjamin é Jerusalém. Na tribo de Zebulom
que tinha uma cidade chamada Belém, não se tratava de Belém de
Judá, era outro povoado.
E assim ficou a divisão das terras de Israel:

Josué que era da tribo de Efraim, recebeu sua terra após todas as
tribos.
Capítulo 20
As cidades de refúgio eram destinadas à proteção daqueles que,
por acidente, houvessem cometido um homicídio, conforme lemos

em Números 35:11. Tendo o povo de Israel agora entrado na terra
prometida, e cada tribo recebido o seu território, o Senhor ordenou
a Josué que fossem designadas as cidades de refúgio. Foram
designadas seis, três de cada lado do rio Jordão.
As cidades de refúgio são uma figura do Senhor Jesus para nós
(Hebreus 6:18), e os que se socorriam delas representam aqueles
que se abrigam na obra redentora de Cristo para fugir ao juízo de
Deus por causa do seu pecado.
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