O Livro de Josué

Introdução
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livro considerado histórico é o livro de Josué.

Deus a Israel, Jesus Cristo.
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judeus desde a época de Jesus. Estudar estes

tempo que teremos juntos para edificar nossas
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vidas, nos aproximar mais dEle através do

deseja conhecer e se relacionar com esse Deus

conhecimento de suas ações através e entre o

Estudo 1

Nestas próximas semanas nós estaremos estudando
os livros históricos do Antigo Testamento. As lições
são baseadas primariamente no livro “Os Livros
Históricos — a poderosa atuação de Deus no meio
do seu povo” de Paul Hoff e publicado pela editora
Vida (ISBN 85-7367-498-9).
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receber o messias na plenitude dos tempos.
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e os gibeonitas que conseguiram um acordo de paz
num momento de distração do povo de Israel quanto
as ordens de Deus para eles.

ESTRUTURA DO LIVRO

FUNDO HISTÓRICO

O livro de Josué tem vinte e quatro capítulos.
Neste livro encontramos a história do povo liderado por Josué — sucessor de Moisés — conquistando a terra prometida por Deus aos patriarcas.

O povo da Palestina não estava organizado em fortes
nações. Na época de Josué, formavam um conglomerado de pequenas cidades-estados (pequenos reinos
ao redor de suas cidades fortificadas), que normalmente lutavam entre si. Quando os
exércitos dos grandes impérios
marchavam sobre a Palestina, estas
cidades-estados com freqüência
evitavam a guerra pagando tributo
ao s invasores. Na época de Josué o
Egito já não tinha influênEstatua de Baal enocntrada cia sobre a terra de
na palestina.
Canaã.

O livro pode ser dividido em quatro grandes partes. A primeira parte é a preparação para entrar
na terra de Canaã e vai do primeiro capítulo até o
capítulo cinco. A segunda parte narra a conquista
da terra prometida e segue do capítulo seis até o
capítulo doze. A terceira parte fala sobre a repartição da terra e vai do capítulo treze até o capítulo
vinte e dois. A quarta e última parte fala da despedida de Josué e completa o livro nos capítulos
vinte e três e vinte e quatro.
A história do livro acontece por volta do século
XIV a.C. Seu personagem principal é o líder Josué
e tem vários personagens secundários como
Raabe, a prostituta que creu no Deus de Israel e
foi poupada quando da destruição da cidade de
Jericó; o anjo do Senhor que aparece a Josué; Acã,
o homem que pecou e ocasionou a única derrota
do povo de Israel na conquista da terra prometida;

Os cananeus eram politeístas. Rendiam culto a “El”,
criador e principal divindade que se chamava também
“o pai touro”, e a Aserá (Astarte), sua esposa. Entre
seus muitos filhos, Baal (Senhor) era o mais importante. O culto consistia em rios cheios de lascívia, pois os
cananeus criam que a fertilidade da terra e dos animais dependia das relações sexuais dos deuses. Eles
também praticavam a adivinhação, adoravam serpentes e sacrificavam crianças.

MENSAGEM PRINCIPAL
O tema principal do livro sem dúvida é a conquista da
terra prometida. Esta conquista reflete a fidelidade de
Deus em cumprir suas promessas. Deus nunca falta
com sua palavra, mesmo que nós falhemos com Ele,
conforme lemos em II Timóteo 2:13 “se somos infiéis,ele permanece fiel,pois não pode negar-se a si
mesmo”.
Reconstrução da cidade de Jericó na época de Josué.

Outra grande mensagem do livro de Josué é que o
Deus de Abraão, Isaque e Jacó é um Deus rico em

misericórdia e que sempre nos dá uma segunda
chance para alcançarmos seus objetivos em nossas
vidas. O povo de Israel havia falhado em CadesBarnéia 38 anos antes e tinha perdido a oportunidade de conquistar Canaã. Mas a geração seguinte pode contar com a graça e a misericórdia divina para ir
além de seus pais, pelo poder do Deus que nos dá
sempre uma segunda oportunidade.

vida de outras pessoas. Leia o texto de Josué
2:8-13. Em nosso tempo hoje nós chamamos
isto de testemunho cristão. A atuação de
Deus em nossas vidas deve levar outras pessoas a querer se aproximar dEle. Conforme
podemos ler em Mateus 1, esta mulher, uma
prostituta que se preocupou com seus pais e
se converteu ao Deus de Israel faz parte da
linhagem de Jesus.

EVENTOS IMPORTANTES
Existem vários acontecimentos importantes no livro
de Josué. Vamos ver alguns.
A queda da cidade de Jericó foi a primeira grande
vitória que o Senhor deu a Josué. Naquele momento
de incerteza que precedeu o ataque a grande cidade
murada Deus enviou seu anjo. Vale a pena notar o
diálogo entre aquele anjo e Josué. Leia Josué 5:13-15.
Esta passagem nos mostra que muito além de estar
interessado nas nossas batalhas, Deus esta interessado em nós como pessoas. Seu objetivo é trabalhar
em nosso caráter. No texto que segue em Josué 6:15 a palavra do Senhor para Josué é de vitória de
acordo com a estratégia de Deus. Mas os últimos
versos do capítulo 5 mostram que antes da vitória é
necessário uma experiência pessoal com Deus. A
semelhança da experiência de Josué com a de Moisés
mostra que cada um deve buscar ter com Deus seu
próprio relacionamento, e não
depender do mover de Deus na
vida de outros. Deus já havia parado o fluxo do rio Jordão para a
travessia do povo, evento
Pintura do lenço na janela
muito parecido com o do
de Raabe. Sinal de sua
aliança com Deus.
mar Vermelho. Mas experiências coletivas não
substituem seu relacionamento pessoal com Deus.
O episódio com Raabe é outro grande evento narrado neste livro. É uma tremenda lição de fé que alguém adquiriu por ouvir falar da atuação de Deus na

LIÇÕES PARA A VIDA
Deus nunca me ___________ a minha própria sorte. Ele tem __________ de mim.
Mas do que cumprir suas promessas, Deus
quer ___________ meu caráter.
Deus não _________ ninguém que se aproxima dEle com sinceridade.
Minha vida deve ser um ______________ da
ação de Deus em mim.
O meu pecado ___________________ para
mim, minha família minha comunidade.

