O Livro de Josué

Parte 2

Gilgal
Gilgal é um local mencionado na Bíblia e está intimamente
associado com a idéia da relação especial de Israel com Deus.
(Josué 4:19-20).
Quando Josué conduziu o povo para a terra prometida, eles
construíram um memorial em Gilgal, no mesmo lugar, os filhos
de Israel foram circuncidados para mostrar que estavam
deixando para trás toda a influência corrupta do Egito.

Gilgal

Gilgal
O povo ficou em Gilgal para celebrar a primeira Páscoa na nova
terra (Josué 5:10), e mais tarde vieram juntos a esse lugar para
dividir a terra que Deus lhes havia dado (Josué 14:6). Gilgal,
como Betel, representava a presença de Deus entre os israelitas.

Gilgal é o lugar da Aliança, é o primeiro lugar do
acampamento Israelita após a travessia do Rio Jordão .

Jericó

Raabe

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)

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.

Josué
II.

Divisão de Canaã (13-21)
A.
B.
C.

Leste (13)
Oeste (14-19)
Levitas (20, 21)

III. Despedida de Josué (22-24)
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A distribuição da terra
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).

A distribuição da terra

O SENHOR havia mandado
Josué fazer o povo herdar a
terra (capítulo 1:6): subjugá-la
e distribuí-la.

A distribuição da terra
Era agora a ocasião para Josué distribuir toda a terra, mesmo as
partes ainda não conquistadas. Pela fé, o povo deveria conquistar
o que faltava, pois o SENHOR prometia lançar de diante deles
todos os seus habitantes (versículo 6).

A distribuição da terra
Como os israelitas tinham que continuar a conquista depois da
morte de Josué, também nós devemos, pela fé, vencer nossas
batalhas (1 João 5:4) contra a carne, o mundo e as forças
espirituais do mal. Nosso Salvador venceu para nós a maior
batalha, ganhando-nos a vida eterna mediante a sua morte por
nós (1 Coríntios 15:54-57), mas devemos agora lutar para obter o
nosso galardão (1 Coríntios 9:24,25).

A distribuição da terra
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.

A distribuição da terra
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.

A distribuição da terra
1.

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).

2. 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).
3. Os territórios das tribos restantes foram determinados
através de sorteio (capítulo 18).

A distribuição da terra
O tipo de terra que cada tribo receberia havia sido definido por
Jacó, em função do caráter de seus filhos (Gênesis 49) e por
Moisés (Deuteronômio 33).
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.

A distribuição da terra
Calebe, homem fiel a Deus que era, tomou Hebron, onde havia
gigantes, porque era o lugar que o SENHOR lhe havia
determinado. Sua fé continuava inabalável, e sabia que o
SENHOR cumpriria sua promessa de lhe dar a terra, afastando
seus habitantes. E isto se cumpriu, ficando ele com uma das
melhores partes do país (15:13-19). geração.

A distribuição da terra

Otniel, o sobrinho valente de Calebe, que se tornou seu genro
como prêmio por tomar para ele a cidade Quiriate-Sefer, foi
feito o primeiro juiz de Israel depois da morte de Josué (Juizes
3:9-11). Nessa posição ele desempenhou um papel importante
na reforma de Israel ao afugentar um inimigo opressor e
pacificar o país. Assim a fidelidade de Calebe continuou na
segunda geração.

Otniel

A distribuição da terra
Os filhos de José (as tribos de Efraim e metade de Manassés),
por outro lado, reclamaram que a sua herança era pequena em
proporção às dos outros. Eles tinham recebido um território
grande e fértil, mas ao invés de expulsar os habitantes de
algumas cidades, eles permitiram que ficassem e os sujeitaram a
trabalhos forçados e a tributos. Depois pediram mais terras.
Josué respondeu que eles deviam desmatar parte das regiões
montanhosas, não aproveitadas ainda, e expulsar os cananeus.
Assim teriam o espaço que queriam.

Aplicação
Aplicação:
Muitas vezes queremos "esquecer" de obedecer a Deus em certas
circunstâncias, ou porque achamos difícil, ou porque pensamos
que seremos prejudicados de alguma forma.

Não devemos esperar receber bênçãos abundantes de Deus se
não estivermos dispostos a obedecê-lo em tudo.
A terra prometida simboliza o lugar da vitória em Deus. É o seu
lugar, o lugar da sua igreja da família, daqueles que você ama, do
seu ministério. É lugar do povo de Deus.
Abandone a saudade do Egito, e vontade de resistir à ação de
Deus. Deixe de lado a insegurança do deserto, a incerteza do
Jordão e venha agora para Gilgal.

