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Jericó

Jericó era uma cidade importante situada no vale do Jordão (Dt 
34.1-3), no lado ocidental, perto do Mar Morto e ao sopé das 
montanhas que dão acesso à planície de Judá. Era conhecida 
pelo nome de Cidade das Palmeiras (Jz 3.13). Era uma cidade 
bem fortificada e dominava o vale do Jordão e as passagens para 
as montanhas do oeste, portanto sua conquista se tornava 
essencial ao avanço dos israelitas para conquistar Canaã.



Jericó
Na época de Josué, as grandes cidades eram 
cercadas por uma grande e resistente 
muralha de pedras que a protegia dos 
inimigos.

Nas instruções que Deus deu a Josué, vemos a 
importância da graça de Deus e da obediência fiel 
dos homens. Deus disse: "Entreguei na tua mão 
Jericó (6.2). Ao mesmo tempo ele deu instruções aos 
homens de Israel e disse: "Assim fareis" (6.3-5). Ele 
falou para: (1) Os israelitas rodearem a cidade uma 
vez por dia durante seis dias; (2) Eles rodearem a 
cidade sete vezes no sétimo dia; (3) os sacerdotes 
tocarem suas trombetas; (4) o povo gritar; (5) subir e 
tomar a cidade quando o muro caísse. Os israelitas 
obedeceram. Entre outras coisas, Deus falou para 
evitar coisas condenadas (6.18-19).



Raabe



A batalha contra Ai 

(Josué 7:1-12)

A cidade de Ai, o segundo alvo do exército israelita, seria uma vitória fácil. 
Espiaram a cidade e a acharam fraca e pequena. Josué mandou apenas 
3.000 soldados, esperando uma vitória rápida. Ninguém acreditou quando 
os cidadãos de Ai se defenderam. Os soldados de Israel viraram as costas e 
fugiram. 36 homens morreram na batalha, e o povo de Israel foi totalmente 
abalado pela derrota inesperada



A batalha contra Ai 

(Josué 7:1-12)

Josué e os anciãos de Israel buscaram uma explicação de Deus. 
Não era somente o povo que foi envergonhado pelo inimigo, 
Josué afirmou, mas o próprio nome de Deus seria blasfemado 
pelos inimigos. A resposta de Deus foi rápida e direta: Israel 
pecou e, por isso, perdeu a batalha. Mais ainda, Deus prometeu 
que continuariam perdendo suas batalhas enquanto o pecado 
continuasse no meio do povo



O Pecado Descoberto

Deus ordenou que Josué convocasse o povo, no dia seguinte, 
para descobrir o pecador no seu meio. Acã, um dos soldados da 
tribo de Judá, havia desrespeitado a palavra de Deus durante a 
batalha de Jericó (veja Josué 6:18-19). Em vez de destruir as 
coisas proibidas e entregar os metais preciosos para o tesouro de 
Deus, ele levou algumas coisas para a tenda dele. Acã escondeu 
uma capa babilônica, um pouco mais de 2 kg de prata e cerca de 
500 gramas de ouro. A conseqüência era gravíssima. Além dos 
36 homens mortos na batalha, Acã, toda a sua família e todas as 
suas posses foram destruídas



A Segunda batalha contra Ai 

(Josué 8)



A Segunda batalha contra Ai 

(Josué 8)

Uma vez que o pecado foi removido, o exército de Israel voltou à 
batalha. A segunda batalha foi bem diferente. Deus acompanhou 
o povo e entregou aquela cidade, com todos os seus 12.000 
moradores, nas mãos dos israelitas. Por meio dessas duas 
batalhas, Deus deixou bem claro que as conquistas em Canaã 
não seriam alcançadas por causa da força militar do povo, mas 
através da fidelidade espiritual. Deus entregaria os inimigos aos 
israelitas fiéis, ou entregaria os israelitas infiéis aos inimigos. 
Tudo dependia da obediência do povo.



Deixaram-se enganar - (Josué 9)

MUITAS cidades de Canaã prepararam-se então para combater 
Israel. Pensavam poder vencer. Mas o povo da cidade vizinha de 
Gibeão não pensou assim. Acreditaram que Deus ajudava os 
israelitas e não quiseram lutar contra Deus. Sabe o que fizeram 
então?
Josué e os outros líderes acreditaram nos gibeonitas. 
Prometeram-lhes não lutar contra eles. Mas, três dias depois, 
souberam que os gibeonitas moravam perto.
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