ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 49 – LIVROS “HISTÓRICOS”
JOSUÉ 21 AO 24
Domingo 05 de Dezembro de 2010
Salmos 119:97 “Oh! Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia”.
_________________________________________________________________

Capítulo 21
Os levitas, descendentes de Levi, não eram considerados uma tribo.
Por isso, não receberam território próprio, mas um total de 48
cidades espalhadas pelos territórios das doze tribos e mais as 06
cidades dos fugitivos (Num 35). As terras foram divididas por
sorteio também.
As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades, elas
eram descendentes de Coate, filho de Levi. Os gersonitas eram
descendentes de Gérson, filho de Levi. Os meraritas eram
descendentes de Merari, filho de Levi.
O Senhor Deus cumpriu a sua promessa, e o povo de Israel tomou
posse da Terra Prometida. (Romanos 9:6-16, Gn 21:12)
Capítulo 22
Tendo cumprido na sua tarefa de ajudar na conquista do território
situado a oeste do rio Jordão, as tribos de Ruben, Gade e metade
de Manassés voltaram para as suas terras, situadas a leste do rio
Jordão, terras que Moisés lhes tinha dado (Nm 32:19-32).
Em seu discurso de despedida, Josué recordou sua obediência em
tudo o que lhes fora ordenado, o amparo contínuo que deram aos
demais israelitas, e o seu cuidado em guardar o mandamento do
SENHOR Deus. Admoestou-os a continuar diligentes em sua
obediência ao mandamento e à lei que Moisés havia ordenado,
abençoou-os e os despediu permitindo que levassem consigo uma
parte do rico despojo dos inimigos, para repartir com os que
haviam ficado em seu território.

Ao voltarem para o seu território, as tribos de Ruben, Gade e
metade de Manassés construíram um altar a oeste do rio Jordão em
testemunha para os seus descendentes de que o Senhor era o Deus
deles, mas quando as nove tribos ouviram sobre o altar pensaram
que eles estavam se rebelando contra Deus, adorando outros
deuses e temeram, pois só podia haver um único lugar de adoração
(Dt 12:12-14), e era em Siló onde a Tenda Sagrada estava (Js
19:51). Mas as duas tribos e meia deram uma explicação
satisfatória: não era um altar para sacrifícios, mas apenas para
lembrar aos seus filhos e aos das outras nove e meia tribos, e sua
posteridade, que pertenciam ainda à nação de Israel, e que o
SENHOR era o seu Deus.
Podemos ver claramente que a natureza do homem é falha mesmo,
sempre julgando pelas aparências, pois não sabiam o motivo pelo
qual construíram o altar e já foram logo pensando que estavam
contra o Senhor, e assim acontece nos dias de hoje. Julgamos as
pessoas pelas atitudes sem saber o real motivo pelo qual levou uma
pessoa a tomar tais atitudes.
Os israelitas haviam sido vigilantes e obedientes à lei de Deus, pois
deram oportunidade aos outros para se explicar e assim evitaram
um grande mal. É uma lição para nós: não reagir antes de verificar
todos os fatos. Às vezes falamos e agimos prematuramente e
depois descobrimos que cometemos uma injustiça.
Capítulo 23
Josué instruiu aos líderes do povo para que:
1. tivessem coragem e tomassem posse da terra,
2. se esforçassem para guardar e cumprir tudo o que estava escrito
no livro da lei de Moisés,
3. se mantivessem separados das nações que ficaram entre eles e
4. continuassem no apego ao SENHOR seu Deus.

Deu-lhes também uma palavra de advertência: se eles se
desviassem, apegando-se ao restante dos povos cananeus,
misturando-se com eles, o SENHOR não expulsaria esses povos, e
eles se tornariam uma praga para os israelitas, que viriam então a
perecer ali.
Josué estava percebendo que, ao entrar no descanso e gozar de
abundância e prosperidade, eles seriam tentados a se afastar de
Deus. É a velha história da natureza humana, repetida vez após
vez! O que Josué temia, aconteceu, como iremos estudar no livro
dos Juízes.
Capítulo 24
Josué fala a todo o povo. Usando as palavras que lhe foram dadas
pelo SENHOR, ele lembrou aos israelitas como foram abençoados a
partir de Abraão, recebendo sem esforço a sua herança, pois fora o
SENHOR quem derrotara os seus inimigos. Josué conclamou-os a
temer ao SENHOR e servi-lo com integridade e fidelidade. Para isso
era necessário que tomassem uma decisão definitiva: ou servir ao
SENHOR ou servir aos falsos deuses da região. Era impossível servir
ao SENHOR e também aos outros deuses! Ele próprio já tinha
decidido: ele e a sua casa serviriam ao SENHOR.
O povo respondeu que, em vista do que o SENHOR havia feito por
eles, eles O serviriam também. Mas Josué ponderou que, se
tomassem essa decisão, corriam o risco de ser consumidos pelo
SENHOR se mais tarde eles O deixassem para servir a deuses
estranhos. Ele é um Deus santo e zeloso que não perdoaria a sua
transgressão nem os seus pecados.
Mas o povo confirmou a sua decisão, e Josué mandou que
jogassem fora os deuses estranhos que havia entre eles e se
dedicassem ao SENHOR Deus de Israel. Tudo isto foi então escrito
e juntado aos cinco livros de Moisés.

Josué faleceu aos cento e dez anos, sendo sepultado na sua própria
herança. Também foram sepultados os ossos de José, que haviam
sido trazidos do Egito, na herança de seus filhos (Gn 50:24-26).
Faleceu também o sacerdote Eleazar, filho de Arão e foi sepultado
na herança de seu filho Finéias.
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