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Pela graça de Deus, estamos começando 
um novo ano e, com ele, uma nova série de 
Lições	Bíblicas,	que	já	está	nas	mãos	dos	pro-
fessores e alunos da Escola Bíblica. Vamos 
estudar, neste trimestre, mais um livro do An-
tigo Testamento: o livro de Josué. Este relata 

a história de como os israelitas, depois de quarenta anos vagando pelo 
deserto,	conquistaram	Canaã	e	passaram	a	habitar	nela,	sob	o	comando	
de Josué, o sucessor de Moisés.

O livro de Josué pode ser dividido, basicamente, em duas partes. A pri-
meira metade, que vai do capítulo 1 até o 12, descreve os sete anos de ba-
talhas	de	Israel.	Começa	com	um	período	de	preparação,	mas,	em	seguida,	
passa a narrar a tomada da terra prometida, em três campanhas militares: 
central, sul e norte. A última metade do livro, do capítulo 13 ao 24, detalha 
a	divisão	de	Canaã	entre	as	dozes	tribos.	O	livro	termina	com	Josué	desa-
fiando	os	israelitas	a	continuar	honrando	a	Deus	e	a	renovar	a	aliança.1

O exército israelita lutou contra mais de trinta exércitos inimigos. Estes 
eram, em grande parte, mais numerosos e com mais recursos bélicos: 
cavalos e armas. Ainda assim, Israel venceu cada um deles e conquistou 
suas	cidades	fortificadas	e	seus	territórios.	Qual	o	segredo?	Tais	conquis-
tas	eram	frutos	da	fidelidade	de	Deus	em	cumprir	suas	promessas.	Deus	
lutava	por	Israel.	Não	havia	tecnologia	de	guerra	ou	contingente	militar	
capaz	de	impedi-lo.	Israel	deveria	apenas	confiar	no	Senhor	e	obedecer	
as suas orientações. 
Pois	bem,	por	que	os	cristãos	dos	dias	de	hoje	deveriam	estudar	o	livro	

de Josué, sendo este um relato pesado de guerras, com mortes, derrotas 
e	vitórias?	Este	não	é	um	livro	de	ficção;	apresenta	fatos	reais	e	faz	parte	
da	Bíblia	Sagrada.	Porém,	o	que	isso	significa	para	nós,	nos	dias	atuais?	
O autor Warren Wiersbe argumenta que o livro trata de um recomeço 

1. Wilkinson & Boa (2000:54)

Apresentação
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para	os	israelitas	e	que	também	muitos	cristãos	de	hoje	precisam	de	um	
recomeço	na	vida	cristã.2 

Depois de quatro décadas peregrinando pelo deserto, Israel se apro-
priou	de	sua	herança	e	passou	a	desfrutar	das	bênçãos	que	o	Senhor	lhe	
tinha preparado. Esse é o tipo de vida que Deus deseja para nós. Ele quer 
que	vivamos	as	bênçãos	que	planejou	para	nós	em	Cristo	Jesus.	Nesse	
sentido, podemos aprender algumas lições com o livro de Josué e aplicá-
-las a nossa vida.3

Além	de	tratar	de	recomeço,	esse	livro	nos	ensina	sobre	fé,	graça	e	fi-
delidade.	Ensina	sobre	a	importância	de	buscarmos	a	orientação	de	Deus	
em tudo e termos cuidado com as alianças que fazemos. Também trata 
sobre o perigo de juízo de Deus sobre a vida daqueles que o afrontam. 
Enfatiza	a	necessidade	de	não	desistirmos	de	lutar	e	conclui	mostrando	
a necessidade de sempre renovarmos a aliança com Deus. Tudo isso nos 
mostra o quanto vale a pena o estudo desse livro.
Os	primeiros	dias	de	um	novo	ano	são	sempre	uma	boa	oportunida-

de para recomeçar. Sendo assim, esta série de Lições Bíblicas, intitulada 
Tempos de conquista: estudos baseados no livro de Josué, vem no mo-
mento	certo.	Que	os	estudos	deste	trimestre	o	ajudem	a	viver	tempos	de	
conquista em sua vida, sobretudo, na área espiritual, e que você tenha um 
excelente 2018.

Pr. Alan Pereira Rocha
Diretor do Departamento de Educação Cristã

2. Wiersbe (2006:8)
3. idem

1
6 DE JANEIRO DE 2018

Sexta-feira, 05/01 – 18h58
Sábado, 06/01 – 18h58
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1 Seja forte  
e corajoso!

6 DE JANEIRO DE 2018

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Refletir	sobre	como	Josué	
se tornou o sucessor de 
Moisés na liderança do 
povo de Israel e que lições 
esse fato tem a ensinar aos 
cristãos	de	nossos	dias.	

Sexta-feira, 05/01 – 18h58
Sábado, 06/01 – 18h58

Ou acesse goo.gl/qwsuDZ

INTRODUÇÃO

A história humana está repleta de sucessores 
que fracassaram, arruinando reinos inteiros. Josué 
não	faz	parte	dessa	lista.	Ele	é	um	ótimo	exemplo	
de	 uma	 sucessão	 que	 deu	 certo.	 A	 razão	 é	 que	
não	se	tornou	líder	de	Israel	numa	disputa	por	po-
der,	buscando	reconhecimento	e	fama.	A	transição	
de Moisés para Josué foi dirigida por Deus. Ainda 
vivo, Moisés orou pedindo a Deus um líder que 
pastoreasse o povo de Israel em seu lugar (Nm 
27:15-17).	Josué	foi	a	 resposta	a	essa	oração	 (Dt	
3:28). O chamado deste homem de Deus é assun-
to do estudo de hoje, o primeiro desta série intitu-
lada: Tempos de conquista: estudos baseados no 
livro de Josué. 

I. FATOS PARA RECORDAR

O	desafio	de	suceder	um	grande	líder	é	assusta-
dor. Moisés fora um líder incomparável, e a tarefa 
de sucedê-lo era muito difícil para Josué. Exata-
mente	por	isso,	antes	de	enviá-lo	em	missão,	Deus	
precisou, primeiramente, tratar pessoalmente de 
seu	coração.	Ele	necessitou	bradar	aos	seus	ouvi-

TEXTO-BASE
Não te mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, 
nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é 
contigo por onde quer que andares. (Js 1:9)

D 31/12 Js 1:1-6

S 01/01 Js 1:7-9

T 02/01 Js 1:10-15

Q 03/01 Js 1:16-18

Q 04/01 Js 2:1-7

S 05/01 Js 2:8-15

S 06/01 Js 2:16-24
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dos: Seja forte e corajoso! O capí-
tulo 1 do livro de Josué descreve 
precisamente esse tratamento divi-
no do novo líder de Israel. 

1. A convocação: O livro de Jo-
sué começa descrevendo a morte 
de Moisés, o líder responsável por 
conduzir	 Israel	 da	 escravidão	 à	 li-
berdade;	do	Egito	à	entrada	na	ter-
ra	de	Canaã.	O	livro	de	Josué	inicia	
onde termina o livro de Deutero-
nômio. Trata-se de um período de 
transição.	O	povo	precisava	de	um	
novo	 líder.	 Então,	 o	mesmo	 Deus	
que falava com Moisés passou a fa-
lar com Josué.

Segundo a narrativa bíblica, 
Deus falou a Josué,1 filho de Num, 
servidor de Moisés (Js 1:1). Josué 
ouviria a voz do Senhor e a transmi-
tiria	a	Israel.	Não	lideraria	conforme	
sua vontade, mas conforme a von-
tade de Deus. Ele havia sido prepa-
rado	para	 esse	momento;	 nascera	
na	escravidão	do	Egito,	mas	vira	a	
libertação	poderosa	de	Deus	a	 Is-
rael	(Ex	7-15;	Nm	13:8).	

Ele presenciou a liderança de 
Moisés no deserto e foi seu apren-
diz.	Chefiou	o	exército	israelita	e	foi	
escolhido pelo próprio Deus. Além 

1. O nome dado a Josué por seus pais era, na 
verdade, Oseias (Nm 13:8), um nome hebreu, 
cujo	significado	é	“salvação”.	Moisés	mudou	
seu nome para Josué (Nm 13:16). Este tam-
bém	era	um	nome	hebreu	com	um	significa-
do	semelhante:	“Jeová	é	salvação”.	Josué	é	
a forma hebraica do nome de Jesus, no Novo 
Testamento	(Mt	1:21;	At	7:45;	Hb	4:8).	

da experiência, foi capacitado es-
piritualmente para essa tarefa (Ex 
17:8-16,	 24:13;	 Dt	 3:23-29,	 34:9).	
O momento havia chegado: Moi-
sés, meu servo, é morto; dispõe-te, 
agora	(Js	1:2).	O	bastão	da	lideran-
ça	 fora	passado.	 Josué	 não	podia	
ser passivo. Precisava dispor-se 
para assumir seu posto.

2. A incumbência: Após con-
clamar Josué a assumir seu papel 
como sucessor de Moisés, Deus 
deixou	claro	que	sua	missão	envol-
via liderar o povo na conquista de 
Canaã.	Deus	lhe	disse:	... dispõe-te, 
agora, passa este Jordão, tu e todo 
este povo, à terra que eu dou aos 
filhos de Israel (Js 1:2). Moisés ha-
via conduzido o povo até a entrada 
da terra prometida. Josué deveria, 
agora, conduzi-lo, a partir dali, para 
dentro do território. Deveria liderá-
-lo	 nas	 batalhas,	 chefiá-lo	 na	 pos-
sessão	 das	 terras	 cananeias.	 Seria	
um	 comandante,	 indo	 à	 frente	do	
povo, em nome de Deus. 
Além	 disso,	 a	 missão	 de	 Josué	

também consistia em guiar espiri-
tualmente	o	povo	de	Israel.	Ele	não	
seria apenas um guerreiro ou um 
general, mas um pastor dos israe-
litas. O Senhor o incumbiu dessa 
missão,	dizendo:	Não cesses de fa-
lar deste Livro da Lei; antes, medita 
nele dia e noite, para que tenhas 
cuidado de fazer segundo tudo 
quanto nele está escrito (Js 1:8). 
Josué deveria ensinar a Palavra de 
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Deus ao povo. Seu exemplo tam-
bém era importante. Meditando na 
lei e obedecendo-lhe, ele condu-
ziria	 Israel	 em	 submissão	 a	 Deus.	
Curiosamente, a mesma ordem é 
dada no Novo Testamento (1 Tm 
4:11-16).	É	por	meio	da	pregação	e	
do exemplo que se deve pastorear 
o povo de Deus. 

3. O encorajamento: Depois de 
convocar	e	estabelecer	sua	missão,	
Deus passou a encorajar Josué. Era 
realmente difícil suceder Moisés. 
Deus	 tratou	 do	 coração	 do	 novo	
líder fazendo-lhe esta promessa: 
Todo lugar que pisar a planta do 
vosso pé, vo-lo tenho dado (Js 1:3). 
Deus lembrou Josué da terra que 
ele mesmo havia espiado dezenas 
de anos atrás, evidenciando que 
cumpriria, através dele, a promessa 
feita	a	Abraão.	
Deus	 certificou	 Josué	 de	 que	 a	

vitória era certa. Garantiu-lhe que 
sua presença seria constante ao 
seu lado: ... como fui com Moisés, 
assim serei contigo; não te deixa-
rei, nem te desampararei (Js 1:5b). 
Os tempos mudam, bem como as 
gerações e os líderes do povo, mas 
Deus permanece sempre o mesmo. 
Ele estaria com Josué como esteve 
com Moisés. 

O Senhor também encorajou 
Josué	exortando-o	à	coragem	e	à	
fidelidade.	A	expressão	Sê forte e 
corajoso aparece quatro vezes no 

capítulo 1.2 A imagem é a de um 
general despertando a força e a 
ousadia	no	coração	de	seu	guerrei-
ro, diante de um exército inimigo. 
Deus lhe diz: Não te mandei eu? 
Sê forte e corajoso; não temas, 
nem te espantes, porque o Senhor, 
teu Deus, é contigo por onde quer 
que andares (Js 1:9). Esse mesmo 
ânimo	é	concedido,	hoje,	àqueles	
que têm o Senhor em sua vida (Sl 
23:1-4;	Mt	28:20).	

4. A obediência: Após ser con-
vocado,	ter	recebido	uma	missão	e	
ser encorajado, Josué respondeu 
com obediência ao Senhor. Ele as-
sumiu seu posto, como sucessor 
de	Moisés,	 e	 encorajou	 o	 povo	 à	
tarefa de conquistar a terra prome-
tida: Passai pelo meio do arraial e 
ordenai ao povo, dizendo: Prove-
de-vos de comida, porque, dentro 
de três dias, passareis este Jordão, 
para que entreis na terra que vos 
dá o Senhor, vosso Deus, para a 
possuirdes (Js 1:11).

Josué replicou ao povo, por 
meio dos seus príncipes, ou seja, 
seus sub-líderes, a mesma mensa-
gem que Deus lhe dera. Esta era 
uma mensagem de fé e ânimo. 
Além	de	ser	chamado	para	confiar	
em Deus, o povo foi ordenado a fa-
zer	provisão.	Provede foi o manda-
mento (Js 1:11). As promessas de 

2. Wiersbe (2006:20) 
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Deus	 não	 invalidam	 o	 esforço	 do	
povo	 em	 cumprir	 a	 missão.	 Com	
a	bênção	de	Deus,	 Israel	 teria	 de	
prover,	passar	o	Jordão	e	conquis-
tar a terra.

A soberania e a graça de Deus 
anulam o mérito humano, pois so-
mente	com	seu	poder	e	atuação	a	
missão	é	eficaz.	Todavia,	ao	mes-
mo	tempo,	essa	missão	requer	o	
empenho	 daqueles	 que	 são	 os	
instrumentos para o seu cumpri-
mento. Lembre-se: A graça ex-
tingue o mérito humano, mas fé 
e obras andam lado a lado (Tg 
2:14,17;	 Ef	 2:8,10).	Assim,	 Josué	
encorajou	 o	 povo	 a	 confiar	 em	
Deus e a obedecer-lhe. Todo o 
povo de Israel deveria estar unido 
nesse propósito. 
É	 por	 isso	 que	 Josué	 exorta	 à	

obediência as tribos de Ruben e 

Gade e um segmento da tribo de 
Manassés, que, apesar de já terem 
recebido suas terras, deveriam aju-
dar o exército israelita na conquista 
de	Canaã.	A	 lição	 é	que	 a	 comu-
nhão	do	povo	de	Deus	é	essencial	
para alcançar vitórias.

As duas tribos e meia responde-
ram	positivamente	à	exortação	de	
Josué. Tudo quanto nos ordenaste 
faremos e aonde quer que nos en-
viares iremos (Js 1:16). Apoiar os lí-
deres escolhidos de Deus é essen-
cial para um povo vitorioso. Assim, 
Josué assumiu o posto de Moisés 
e	 recebeu	 a	bênção	de	Deus	 e	 o	
respeito de todo o povo. Esse é 
só o começo da história. Há muito 
o	 que	 estudar	 ainda.	 Então,	 após	
responder algumas questões, vere-
mos, em seguida, como aplicar o 
que aprendemos até aqui. 

01. Quem era Josué? Como se deu sua convocação? Ele era 
capacitado para exercer essa função? Baseie sua resposta no item 1 
e em Nm 13:8; Ex 7-15, 17:8-16, 24:13; Dt 3:23-29, 34:9; Js 1:2).

02. Em que consistia a missão que Deus confiou a Josué? Para 
responder, use o item 2 e Josué 1:2,7,8.
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03. Baseando-se em Js 1:3-9 e no item 3, descreva que formas Deus 
utilizou para encorajar Josué.

04. Como Josué reagiu ao encorajamento do Senhor? O que nos 
ensina a ordem de que o povo deveria confiar nas promessas e, ao 
mesmo tempo, conquistar Canaã? Baseie-se no item 4 e em Js 1:11; 
Ef 2:8,10; Tg 2:14,17.

II. LIÇÕES PARA PRATICAR 

1. A história de Josué nos mostra a seriedade do discipulado.

05. Discuta com os alunos da classe sobre a importância do 
discipulado e da formação de novos líderes na igreja local, usando 
como exemplo Josué, que fora treinado por Moisés para assumir seu 
posto na liderança de Israel.

A história de Josué nos mostra 
como	 é	 importante	 a	 formação	 de	
novos líderes para servir ao povo de 
Deus. Assim como Elias preparou Eli-
seu e Paulo preparou Timóteo, Moi-
sés	 preparou	 Josué,	 filho	 de	 Num.	
Criar planos e estratégias sempre é 
mais fácil que formar pessoas.3 Con-
tudo, o essencial é que haja sempre 
a	formação	de	novos	líderes	para	o	
serviço do povo de Deus no mundo. 

3. Barna (1016:122) 

Moisés morreu, mas o povo 
não	parou	sua	marcha.	Ele	prepa-
rara um sucessor. Josué assumiu 
seu posto. Uma frase cujo autor é 
desconhecido diz, acertadamente: 
“Deus	 sepulta	 seus	 obreiros,	 mas	
a	 obra	 continua”.	 Dito	 de	 outro	
modo, precisamos investir no dis-
cipulado. É necessário formar sem-
pre novos líderes nos ministérios 
de	 louvor,	 educação,	 ação	 social	
etc. Pense nisso. 
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2. A história de Josué nos mostra a importância do chamado.

Não	 foi	 somente	 Josué	 e	 o	
povo de Israel que receberam 
uma	 missão	 da	 parte	 de	 Deus.	
Na verdade, de Gênesis a Apo-
calipse, Deus envia servos para 
desempenhar funções variadas, 
que contribuam para seu propósi-
to maior de salvar as pessoas. Ele 
enviou	Abraão,	Moisés,	Josué,	Jo-
nas, seu Filho Jesus, Paulo, você e 
todos	os	demais	cristãos.

Josué e o povo de Israel deve-
riam conquistar a terra prometida. 
Os	 cristãos	 foram	 vocacionados	
para ser sal na terra e luz no mundo, 
através	de	boas	obras;	para	evan-
gelizar, e fazer novos discípulos (Mt 
5:13-16,	28:19-20;	Mc	16:15-16;	At	
1:8;	Pd	2:11-12).	Como	Deus	disse	
a Josué ele também diz a nós hoje: 
Dispõe-te! À semelhança de Josué, 
assuma	sua	vocação.

06. Converse com os alunos sobre como a Bíblia descreve 
claramente que todo o cristão é vocacionado e tem uma missão a 
cumprir no mundo. Será que os cristãos se dispõem a cumpri-la, 
como Josué se dispôs? 
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DESAFIO DA SEMANA

Começamos, com este estudo, uma série de lições bíblicas, que 
nos ajudará a conhecer melhor o livro de Josué e aplicar suas ver-
dades	atemporais	à	 realidade	de	nosso	dia-a-dia.	O	que	 torna	a	
Bíblia um livro único é exatamente o fato de que, mesmo separado 
por milênios do contexto histórico em que foi escrito, seu conteúdo 
fala	aos	nossos	dias	tanto	quanto	a	épocas	passadas.	A	razão	é	uma	
só: foi o Espírito Santo quem inspirou a Escritura (2 Tm 3:16).

O mesmo Espírito também dirigiu a mente dos autores huma-
nos,	na	composição	dos	textos	(2	Pd	1:20-21).	Sendo	assim,	seu	de-
safio	é	buscar	aplicar	algo	que	aprendeu	neste	estudo.	Você	pode	
começar a discipular alguém em sua igreja local ou pode dispor-se 
a servir em um ministério que necessita de auxílio. Você pode dedi-
car-se	mais	a	sua	vocação	missionária.	Josué	cumpriu	a	missão	que	
lhe	foi	dada.	Você	ainda	precisa	cumprir	a	sua!	Então,	mãos	à	obra!	

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 31/12 Lc 5:27-39 Gn 1-2  Sl 1

 Segunda-feira 01/01 Lc 6:1-26 Gn 3-5 Sl 2

 Terça-feira 02/01 Lc 6:27-49 Gn 6-7 Sl 3

 Quarta-feira 03/01 Lc 7:1-17 Gn 8-10 Sl 4

 Quinta-feira 04/01 Lc 7:18-50 Gn 11 Sl 5

 Sexta-feira 05/01 Lc 8:1-25 Gn 12 Sl 6

 Sábado 06/01 Lc 8:26-56 Gn 13-14 Sl 7
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TODOS DEVEM EVANGELIZAR

Por que é dever de toda pessoa salva por Jesus compartilhar a sua fé com os 
não-salvos?	Uma	das	respostas	bíblicas	está	em	Mateus	9:37-38,	que	diz:	Então 
disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são 
poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua sea-
ra. Jesus está admitindo que, entre os salvos, há pouca gente disposta a pregar 
o	evangelho.	Tal	comportamento,	além	de	ser	um	ato	de	desobediência	à	ordem	
de	Jesus,	é	uma	atitude	de	ingratidão	por	quem	já	foi	alcançado	por	tão	grande	
salvação.	Trata-se	de	um	problema	espiritual	sério,	a	ponto	de	Jesus	mandar	orar.	
Para	que	o	cristão	não	venha	a	ser	desobediente,	nem	ingrato,	deve	assumir	a	
responsabilidade de transmitir o evangelho.
A	missão	de	evangelizar	é um trabalho para todos, em todos os lugares do 

mundo. É o que manda a Bíblia Sagrada: Portanto ide, fazei discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinan-
do-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos (Mt 28:19-20). Noutras 
palavras,	compartilhar	Jesus	Cristo	com	as	pessoas	que	estão	perdidas	e	presas	
nas	garras	de	Satanás	deve	ser	parte	 intrínseca	do	estilo	de	vida	de	 todo	filho	
ou	filha	de	Deus.	Que	tal	você	começar	a	experimentar	a	indescritível	alegria	de	
evangelizar	e	salvar	pecadores	perdidos?	Ser	obediente	e	grato	a	Jesus	lhe	trará	
muitas	bênçãos,	ainda	nesta	vida.	

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

MOMENTO MISSIONÁRIO

2
13 DE JANEIRO DE 2018

D 07/01 Js 3:1-6

S 08/01 Js 3:7-13

T 09/01 Js 3:14-17

Q 10/01 Js 4:1-7

Q 11/01 Js 4:8-13

S 12/01 Js 4:14-24

S 13/01 Js 5:1-9

LEITURA DIÁRIA

Sexta-feira, 12/01 – 18h59
Sábado, 13/01 – 18h59

Ou acesse goo.gl/R2AjX3
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.

2 Uma nova 
chance

13 DE JANEIRO DE 2018

D 07/01 Js 3:1-6

S 08/01 Js 3:7-13

T 09/01 Js 3:14-17

Q 10/01 Js 4:1-7

Q 11/01 Js 4:8-13

S 12/01 Js 4:14-24

S 13/01 Js 5:1-9

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Refletir	sobre	os	
ensinamentos que podemos 
ter, ao relembrar o episódio 
do envio dos dois espias 
para espionar Jericó, 
quando estes contaram com 
a ajuda de Raabe. 

Sexta-feira, 12/01 – 18h59
Sábado, 13/01 – 18h59

Ou acesse goo.gl/R2AjX3

INTRODUÇÃO 

Há	um	ditado	popular	que	diz:	“...	um	raio	não	
cai	no	mesmo	lugar	duas	vezes”.	Dentre	os	muitos	
significados,	poderíamos	afirmar	que	este	ditado	
quer dizer que coisas extraordinárias ou oportuni-
dades	grandiosas	não	costumam	repetir-se	para	as	
mesmas	pessoas.	Mas	esse	não	é	o	caso,	quando	
estamos tratando do livro de Josué. Ele mostra 
que Deus pode fazer que chances se repitam em 
nossa jornada. Em Josué, capítulo 2, vemos Deus 
dando nova oportunidade a Israel, para espiar a 
terra prometida, e a Raabe, para recomeçar.

I. FATOS PARA RECORDAR

De que forma você costuma lidar com as se-
gundas	 chances	 em	 sua	 vida?	 Você	 se	 lembra	
de algum momento em que claramente estava 
diante	de	uma	nova	oportunidade?	Josué	2	trata	
exatamente sobre isso. Deus estava concedendo 
a	 Israel	a	 realização	de	um	sonho	que	a	geração	
liberta	do	Egito	não	alcançara.	Veja	como	a	nova	
geração	reagiu	naquela	ocasião.	

TEXTO-BASE
Bem sei que o SENHOR vos deu esta terra, e que 
o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos 
os moradores da terra estão desmaiados. (Js 2:9) 

Hinos – Inicial: BJ 312 | HBJ 378 • Final: BJ 272 | HBJ 436
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1. Nova chance para espiar: 
Na	 inspeção	dos	 doze	 espias,	 em	
Cades-Barneia, dez deles contabili-
zaram uma série de impedimentos 
para que Israel tomasse posse de 
Canaã.	 Eles	 consideraram	 o	 povo	
de lá forte e com cidades prote-
gidas (Nm 13:28,31). Homens de 
grande estatura assustaram-nos, 
levando-os ao desespero, a ponto 
de desejarem voltar ao Egito (Nm 
13:33, 14:3-4). Agora, neste episó-
dio, tudo seria diferente. 

O texto de Josué 2:1 começa 
mostrando	a	 localização	do	acam-
pamento deles: De Sitim enviou 
Josué. Cerca de 40 anos depois, 
Josué, um dos espias que haviam 
dado o relatório positivo, agora lí-
der	da	nação,	repete	a	experiência,	
enviando dois espias. 

Ele lhes deu a seguinte ordem: 
Andai e observai a terra e Jericó 
(Js	 2:1c).	 As	 duas	 palavras	 “andai	
e	observai”	mostram	como	deveria	
ser criteriosa a análise do lugar. A 
tarefa dos espias era importantís-
sima.	Era	a	sua	função	dar	notícias	
sobre o inimigo, além de investigar 
outras informações secretas.1 Isso 
determinaria os próximos passos 
para a conquista de Jericó.

Esses espias deveriam investigar 
a terra e Jericó. Começar por essa 
cidade era uma boa estratégia, 

1. Hess (2006:76) 

porque era uma das mais importan-
tes	daquela	região	e	considerada	a	
porta	de	entrada	para	Canaã.	Sem	
dúvida, era uma cidade-chave para 
a tomada da terra prometida. Seria 
uma empreitada e tanto. 

2. Nova chance para acertar: 
Para tal empreitada, os espias foram 
a Jericó e se hospedaram na casa de 
uma prostitua, chamada Raabe. Sua 
casa era um local público: poderia 
ser	“uma	 taberna,	uma	hospedaria	
ou	 uma	 parada	 para	 descanso”.2 
Isso explica por que a presença dos 
espias foi notada, a ponto de o rei 
ficar	sabendo	(Js	2:2).

Raabe abrigou e escondeu os es-
pias. O rei de Jericó mandou seus 
servos investigarem se, de fato, es-
tavam lá. Sendo a casa construída 
numa	extensão	do	muro,	 e,	 prova-
velmente, tendo mais de um andar, 
foi, possivelmente, no andar superior 
o esconderijo dos espias. A atitude 
arriscada dessa mulher, em favor dos 
espiões israelitas, mostra que ela era 
temente ao Senhor e sabia que ele 
estava com aquele povo.

Ela despistou os funcionários do 
rei, dizendo que os espias tinham 
ido embora. Apesar da mentira da-
quela mulher, o relato bíblico pre-
fere enfatizar seu ato de coragem 
e fé. Diante disso, por reconhecer 
a	ação	de	Deus	em	 Israel	e	a	 imi-

2. ibidem, p.77
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nente	destruição	de	cidade,	Raabe	
pediu	pela	salvação	de	sua	vida	e	
de sua família. Um acordo foi feito 
nesse sentido (Js 2:12-21).

Aquela mulher cumpriu a sua par-
te no trato, ao proteger a vida dos 
espias	e	ao	fazê-los	voltar	sãos	e	sal-
vos para Josué. Ela, que tinha vivido 
uma vida de pecados, e toda a sua 
família receberam uma nova chance 
para recomeçar. Vemos, na vida de 
Raabe, a poderosa graça de Deus. 
Ela creu e teve sua vida poupada, na 
tomada	de	Jericó;	mudou	de	vida	e,	
muito tempo depois, teve a honra 
de ter seu nome na genealogia de 
Jesus e na galeria dos heróis da fé 
(Mt	1:5;	Hb	11:31;	Tg	2:25).	

3. Nova chance para relatar: 
Se, no tempo de Moisés, os israeli-
tas	ficaram	com	medo	dos	habitan-
tes da terra, agora os cananeus é 
que estavam com medo dos israeli-
tas. Sabiam dos feitos de Deus. Ao 
que parece, os espias nem preci-
saram observar muito a terra, pois 
bastava coletar as informações for-
necidas por Raabe. Observe o que 
ela disse.

Em primeiro lugar, Raabe expres-
sa	a	certeza	da	condução	de	Deus	
na trajetória de Israel. Ela citou 
dois eventos históricos: a abertura 
do Mar Vermelho e a vitória sobre 
os	reis	amorreus	(Ex	14:15-31;	Nm	
21:21-24,	21:33-35;	Js	2:10).	Assim,	
concluiu: ... porque o Senhor, vos-
so Deus, é Deus em cima nos céus 

e embaixo na terra (Js 2:11b). Para 
ela, se Israel estava vencendo, era 
porque Deus estava com ele. 

Em segundo lugar, além de falar 
do Deus dos israelitas, Raabe fala 
de como o povo estava encarando 
tudo aquilo: ...o pavor que infundis 
caiu sobre nós, e que todos os mo-
radores da terra estão desmaiados 
(Js	2:9b).	Essa	descrição	mostra	to-
tal desespero. A palavra pavor (hb. 
êmah)	 significa:	 medo,	 terror	 ou	
ainda horror.3	 Essa	era	a	 sensação	
dos cananeus. 

Diante das vitórias históricas 
dos israelitas, os cananeus confes-
sam: Ouvindo isto, desmaiou-nos 
o coração, e em ninguém mais há 
ânimo algum, por causa da vossa 
presença (Js 2:11a). Se Deus os ha-
via feito vencer no passado, certa-
mente a terra seria deles. Se eles 
venceram o poderoso Egito, era 
esperada uma outra vitória agora. 

Depois de espiar Jericó e a re-
gião	 em	 volta,	 os	 espias	 retorna-
ram ao acampamento, e, 40 anos 
depois, tiveram novamente a chan-
ce de apresentar um relatório con-
fiante	 e	 sem	 murmuração.	 Foi	 o	
que	fizeram.	O	estudo	de	hoje	nos	
revelou o Deus do recomeço, que, 
através de sua graça, está sempre 
disposto a dar uma nova chance ao 
seu povo. 

3. Bíblia palavras-chave hebraico e grego 
(2011:1520) 
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01. Leia Nm 13:28,31,33, 14:3-4; Js 2:1, e responda: Por que o 
fato de Josué enviar espias a Jericó e suas redondezas pode ser 
considerado uma segunda chance para Israel? 

02. Por que era necessário espionar Jericó? O que fazia que esta 
cidade fosse tão estratégica? Baseie-se no item 1.

03. Após ler Js 2:2-8 e o item 2, responda: O que você sabe sobre 
Raabe e sua casa? O que ocorreu com os espias na casa dela? Fale 
sobre a nova chance que ela teve para recomeçar. 

04. Com base em Js 2:9-11 e no item 3, comente sobre as 
informações fornecidas por Raabe aos espias. O que eles relataram, 
ao chegar ao acampamento? Foi igual ao episódio de Cades-Barneia, 
40 anos antes? 

II. LIÇÕES PARA PRATICAR 

1. Em sua vida, acredite na bondade de Deus. 

A história de Raabe se parece 
com	a	do	 ladrão,	 na	 cruz.	Ambos	
tinham errado muito na vida e esta-

vam	muito	próximos	do	fim;	porém,	
quando tudo parecia perdido, tive-
ram um encontro com Deus. Nos 
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05. O que a história de Raabe nos ensina sobre a bondade de Deus? Você 
acredita que Deus pode dar uma nova chance para você e sua família?

2. Em sua vida, acredite no cuidado de Deus. 

dois casos, facilmente, poderíamos 
dizer: Já é tarde demais para re-
começar! Contudo, sabemos que 
nunca é tarde demais para quem 
acredita em Deus.

Isso ocorre porque o Senhor 
não	 nos	 trata	 com	 base	 no	 que	
merecemos, mas, sim, com base 
na sua graça. Raabe experimen-

tou a bondade de Deus em sua 
vida e em sua família. Sua famí-
lia foi restaurada e passou a fazer 
parte do povo de Deus. Talvez, 
você	 esteja	 numa	 situação	 com-
plicada, achando que é tarde para 
começar de novo. Acredite na 
bondade de Deus. Ele pode lhe 
dar uma nova chance.

Neste relato, é possível ver a pre-
sença de Deus na trajetória do seu 
povo, guiando e protegendo, como 
um pastor cuida das ovelhas. Assim 
como os espias desfrutaram do cui-
dado de Deus, através de uma pes-
soa de quem pouco se espera, hoje 
também Deus tem seus meios es-
tranhos de cuidar de nós. O Senhor 
conduziu aquele povo pelos quase 
40 anos no deserto, até que che-
gasse ali e tivesse uma nova chance 
de possuir a terra prometida. 

Nós,	 também,	 não	 chegamos	
aqui por acaso. Deus está cuidan-
do de nós. Assim como protegeu 
Raabe e sua família da morte, ele 
também cuida de nós e de nossa 
casa, livrando-nos da morte eter-
na. Portanto, em sua vida, acredite 
no cuidado de Deus. Ele é quem 
protege seu povo, como disse 
Paulo: O Senhor me livrará tam-
bém de toda obra maligna e me 
levará salvo para o seu reino celes-
tial (2 Tm 3:18a). 

06. O que o estudo de hoje lhe ensinou sobre a importância de 
acreditar no cuidado de Deus? 
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DESAFIO DA SEMANA

O	capítulo	2	do	livro	de	Josué	deve	chamar-nos	à	atenção,	pois	
mostra que Deus mudou a vida de uma prostituta, que foi um 
exemplo	de	 fé,	 antes	mesmo	que	a	 salvação	a	alcançasse.	Deus	
estava dando uma nova chance, tanto para aquela mulher e sua 
família	quanto	para	a	nação	israelita.	Vemos,	nesse	capítulo,	o	Deus	
do recomeço, que, por sua graça e sua bondade, é capaz de nos 
dar sempre novas chances. 
Confiar	em	Deus	é	o	segredo!	Esse	 foi	o	segredo	de	Raabe	e	

dos	espias.	Quantas	vezes	Deus	já	não	nos	livrou,	protegeu	e	pro-
vou	estar	conosco!	Quantas	oportunidades	ele	 já	 lhe	deu!	Talvez	
haja pessoas a sua volta para as quais pareça ser tarde demais para 
recomeçar. Conte-lhes essa história. Diga tudo o que Jesus já fez 
por você. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 07/01 Lc 9:1-27 Gn 15 Sl 8

 Segunda-feira 08/01 Lc 9:28-62 Gn 16 Sl 9

 Terça-feira 09/01 Lc 10:1-20 Gn 17 Sl 10

 Quarta-feira 10/01 Lc 10:21-42 Gn 18 Sl 11

 Quinta-feira 11/01 Lc 11:1-28 Gn 19 Sl 12

 Sexta-feira 12/01 Lc 11:29-54 Gn 20 Sl 13

 Sábado 13/01 Lc 12:1-31 Gn 21 Sl 14
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DEUS QUER SER CONHECIDO

Todo	cristão	que	gosta	de	evangelizar	deseja	fazer	Deus	conhecido.	Mas	esse	
não	é	um	anseio	exclusivo	dos	salvos,	uma	vez	que	o	próprio	Deus	é	quem	se	
revela	aos	pecadores.	A	rigor,	se	Deus	não	se	revelar,	 jamais	os	seres	humanos	
o	conhecerão	e	serão	salvos.	Deus	é	mistério;	daí	a	necessidade	de	ele	vir	e	se	
mostrar a nós, como Paulo explica: O mistério que esteve oculto dos séculos, e 
das gerações; mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer 
conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é 
Cristo em vós, a esperança da glória. E	o	texto	segue	afirmando	que,	além	da	au-
torrevelação	divina,	por	meio	Cristo,	Deus	se	revela	por	meio	do	testemunho	que	
os	salvos	dão	de	Cristo,	o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, 
e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo 
homem perfeito em Cristo; para isso também trabalho, lutando segundo a sua 
eficácia, que opera em mim poderosamente (Cl 1:26-29).
Não	há	outro	tempo	para	Deus	se	revelar,	nem	para	os	salvos	o	fazerem	conheci-

do,	a	não	ser	o	anterior	à	volta	de	Jesus,	ou	seja,	o	tempo	presente.	As	boas	novas	
salvadoras devem ser pregadas em toda a parte, antes do maravilhoso e, ao mesmo 
tempo, terrível dia do Senhor, tempo de continuidade para os salvos e extermínio 
para	os	não	salvos.	A	Bíblia	declara:	E este evangelho do reino será pregado no 
mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim (Mt24:14). 
Ainda	estamos	no	tempo	em	que,	com	nosso	trabalho	de	evangelização,	po-

demos interferir na vida dos pecadores. Você quer que seus amigos e conhecidos 
não-regenerados	sejam	salvos	ou	condenados?	Deus	quer	se	dar	a	conhecer	a	
eles por meio de sua vida. Deixe o Espírito Santo usar você. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

MOMENTO MISSIONÁRIO
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3 O Senhor  
está conosco

20 DE JANEIRO DE 2018

OBJETIVO
Relembrar o memorável 
dia em que o Senhor fez 
Israel atravessar o rio 
Jordão	de	pés	enxutos,	
e, assim, estimular o 
estudante a continuar 
obedecendo a Deus e 
celebrando seus feitos.

Sexta-feira, 19/01 – 18h59
Sábado, 20/01 – 18h58

Ou acesse goo.gl/Fk3zf7

INTRODUÇÃO

Passados	quarenta	anos,	uma	nova	geração	de	is-
raelitas, sob a liderança de Josué, tinha, pela frente, 
um	novo	desafio:	atravessar	o	Jordão,	para	iniciar	a	
conquista da terra prometida. Boa parte dessa gera-
ção	não	vira	os	sinais	que	o	Senhor	fizera	no	Egito,	
pelas	mãos	de	Moisés.	Poderia	ela	estar	segura,	sob	
a	nova	 liderança?	Poderia	 estar	 certa	de	que	 con-
quistaria	a	terra	prometida?	Na	lição	de	hoje,	vere-
mos como o Senhor mostrou ao seu povo que estava 
entre ele e o levaria a uma grande conquista.

I. FATOS PARA RECORDAR

Os	capítulos	3	e	4	do	livro	de	Josué	dão-nos	con-
ta	dos	preparativos	e	da	 travessia	do	 rio	 Jordão.	
O	desafio	 e	 a	 expectativa	 eram	grandes.	Aquela	
época	do	ano	era	a	cheia	do	Jordão,	e	cruzá-lo	sob	
tais circunstâncias seria muito arriscado. Contudo, 
Deus estava prestes a fazer maravilhas. O povo de-
veria	obedecer	fielmente	às	orientações	divinas.

1. Sigam a arca: Após três dias acampados nas 
proximidades	do	Jordão,	os	oficiais	percorreram	o	
arraial, ordenando: Quando virem a arca da alian-
ça do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos 

TEXTO-BASE
Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã 
o Senhor fará maravilhas no meio de vós. (Js 3:5)

D 14/01 Js 5:10-12

S 15/01 Js 5:13-15

T 16/01 Js 6:1-11

Q 17/01 Js 6:12-21

Q 18/01 Js 6:22-27

S 19/01 Js 7:1-9

S 20/01 Js 7:10-21

LEITURA DIÁRIA
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sacerdotes levitas, saiam de suas 
posições e sigam a arca (Js 3:3). No 
entanto, uma distância de, aproxi-
madamente, mil metros da urna sa-
grada deveria ser mantida.
A	arca	era	símbolo	da	habitação	

de Deus no meio dos israelitas e 
de sua aliança com eles. Ela indi-
caria o caminho por onde deveriam 
passar. Era como se o próprio Se-
nhor	estivesse	entrando	em	Canaã,	
à	 frente	do	 seu	povo,	 liderando-o	
em vitória. Seguir a arca era como 
seguir o próprio Deus. Israel podia 
assegurar-se de que o Senhor de 
toda a terra o conduzia em triunfo.
Obedecendo	 às	 ordens	 de	 Jo-

sué, os sacerdotes que carregavam 
a	 arca	 avançaram	 em	 direção	 ao	
rio.	Quando	seus	pés	se	molharam	
nas	 águas,	 o	 curso	 do	 Jordão	 foi,	
imediatamente, interrompido e a 
águas	 ficaram	 represadas.	 Os	 sa-
cerdotes	 que	 levavam	 a	 arca	 fica-
ram parados, no meio do leito do 
rio, enquanto o povo passava. 

Todo o Israel passou apressada-
mente.	 Então,	 Josué	 autorizou	 os	
sacerdotes a saírem com a arca. 
Assim que os sacerdotes que le-
vavam a arca da aliança do Senhor 
saíram do leito do rio e pisaram em 
terra	seca,	a	água	do	Jordão	voltou	
a	fluir	e	transbordou	sobre	as	mar-
gens, como antes (Js 4:18). Assim 
como ocorreu com o Mar Verme-
lho, Deus estava abrindo caminho 
para	seu	povo,	em	meio	às	águas.

2. Ouçam o líder: Os israelitas 
estavam dispostos a seguir Josué, 
contanto que ele contasse com a 
bênção	 de	 Deus,	 assim	 como	 foi	
com Moisés. Toda a liderança de 
Israel havia declarado: Obedece-
remos a você como em tudo obe-
decemos a Moisés. Que o Senhor, 
seu Deus, esteja sempre com você, 
como esteve com Moisés (Js 1:7). 

O grande milagre também teve 
o propósito de mostrar aos israeli-
tas que o Senhor estava com eles, 
através de seu servo Josué, suces-
sor de Moisés. O Senhor disse a 
Josué: Hoje começarei a fazer de 
você um grande líder aos olhos de 
todo Israel. Eles saberão que estou 
com você, assim como estive com 
Moisés (Js 3:7).
Josué	não	se	ensoberbeceu,	ao	

saber dos planos divinos para ele. 
Ao contrário, convocou o povo, 
declarou-lhe as palavras do Senhor, 
proclamou que o Deus vivo estava 
entre eles e que a Arca da Aliança 
era um sinal dessa presença (Js 3:9-
11). Josué foi engrandecido por 
Deus e respeitado pelo povo por-
que	 honrou	 o	 Senhor	 e	 glorificou	
seu nome (Js 4:14, 23, 24).

A verdadeira liderança espiritual 
volta os olhos do povo de Deus 
para o Senhor e para a sua grande-
za.1 O povo de Deus sente-se segu-

1. Wiersbe (2006:28)
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ro e feliz, quando percebe que está 
sendo	liderado	por	pessoas	fiéis	ao	
Senhor, servos íntegros e capazes, 
semelhantes a Jesus, que procuram 
obedecer aos preceitos divinos e 
glorificar	o	seu	nome.	

3. Façam um memorial: Deus 
ordenou a Josué que tomasse doze 
homens, um de cada tribo, e lhes atri-
buísse a tarefa de retirar doze pedras 
do leito do rio e erigir um memorial 
em Gilgal (Js 4:1-3). De igual forma, 
Josué também retirou outras doze 
pedras	do	Jordão	e	levantou	um	mo-
numento, no leito do rio, para que 
as próximas gerações de israelitas 
soubessem	que	o	Senhor	fizera	Israel	
passar	o	Jordão	em	seco	(Js	4:20-23).

Construir monumentos era práti-
ca comum, nos dias do Antigo Tes-
tamento	(Gn	28:18;	1	Sm	7:12).	Tais	
obras tinham o objetivo de lembrar 
às	 gerações	 futuras	 sobre	 os	 gran-
des feitos de Deus. O milagre opera-
do	nas	águas	do	Jordão	deveria	ser	
celebrado pelas gerações dos israe-
litas como um desses grandes feitos.

O monumento em Gilgal lembra-
va os israelitas de que Deus havia 
aberto	o	rio	Jordão,	conduzindo-os	
em	segurança	à	terra	prometida.	Is-
rael havia rompido com o passado e 

não	deveria,	jamais,	pensar	em	vol-
tar. O monumento no fundo do rio 
lembrava o povo de que sua vida an-
tiga havia sido sepultada e, daquele 
momento em diante, deveria andar 
em novidade de vida (Rm 6:1-4).2 

A saúde espiritual de Israel de-
pendia, sobretudo, de sua memó-
ria.	 Ele	 não	 podia	 esquecer-se	 do	
Senhor e seus atos salvadores (Ex 
12:14, 13:3). Lembrar-se de Deus e 
seus preceitos era caminho de paz e 
prosperidade, mas esquecer-se era 
caminho	 de	 ruína	 e	 confusão.	 No	
Novo Testamento, temos também 
um	importante	memorial	cristão,	a	
Ceia do Senhor, que serve para nos 
lembrar o que Cristo fez por nós (Lc 
22:19-20;	1	Co	11:23-25).

Até aqui, vimos que o Senhor 
continuou com seu povo e ope-
rou grandes maravilhas entre ele. 
Ao	permanecer	 fiel	 em	 seguir	 sua	
aliança e ouvir seu líder, Israel pôde 
provar um grandioso milagre. Em 
louvor a Deus por seu poder, erigiu 
memoriais de seus atos poderosos. 
A seguir, vamos procurar lições que 
possamos praticar, com base no 
que aprendemos.

2. ibidem, p.30

01. Leia Js 3:3,11,13,17 e, com o apoio do item 1, responda: Que 
simbolizava a Arca da Aliança para Israel, durante a travessia do Jordão?
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02. Leia Js 3:7-11, 4:14 e responda: Por que Deus queria engrandecer 
Josué? Ele se ensoberbeceu por isso?

03. Com base no item 2, responda: De que maneira um bom líder 
pode sinalizar a presença de Deus? Leia também Fl 2:5-8.

04. Qual a importância dos memoriais para o povo de Deus? Baseie-
se no item 3 e em Gn 28:18; Js 4:1-3; 1 Sm 7:12; Lc 22:19-20.

II. LIÇÕES PARA PRATICAR 

1. Deus está conosco: sigamos seus passos!

Deus é santo, e segui-lo é andar 
em santidade e obediência. Seguir a 
Arca da Aliança era um símbolo desta 
ideia.	Nessa	questão,	Josué	e	o	povo	
não	poderiam	vacilar.	Eles	já	haviam	
recebido	de	Deus	uma	nova	chance;	
por isso, deveriam observar atenta-
mente suas orientações. Eles se santi-
ficaram,	seguiram	as	recomendações	
divinas cuidadosamente, e o bom 
Deus os favoreceu, ao conduzi-los 
em segurança para a terra prometida. 

Sabemos que Deus está co-
nosco todos os dias. É promessa 
dele, por meio de seu Filho (Mt 
28:20).	 Portanto,	 não	 devemos	
ser orgulhosos, buscando reco-
nhecimento pessoal, nem mes-
mo duvidar de suas promessas, 
esquecendo-nos de sua aliança. 
Nosso propósito de vida deve ser 
segui-lo, na certeza de que ele 
sabe o melhor caminho por onde 
devemos andar. 
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5. Compartilhe com a classe como tem sido sua experiência de 
seguir o Senhor.

2. Deus está conosco: relembremos seus feitos!

Imagine	 como	 são	 importantes	
os ritos e monumentos memoriais. 
Eles	são	sinais	de	que	algum	even-
to ou pessoa fez algo muito signi-
ficativo	em	um	tempo	passado.	A	
Ceia do Senhor, por exemplo, é um 
importante memorial de que Jesus 
realizou um feito espetacular por 
toda a humanidade e de que, hoje, 
somos	 profundamente	 beneficia-
dos por isso (1 Co 11:24,25).

As proezas de Deus através de 
pessoas como Josué foram regis-
tradas para memória e nos alcan-
çaram, para nosso ensino e espe-
rança. Esses atos memoráveis nos 
mostram o quanto o Senhor é bom 
e se importa conosco. Isso é ma-
ravilhoso, e todos precisam saber. 
Portanto, seja você também uma 
testemunha dos memoráveis atos 
graciosos de Deus. 

6. Compartilhe com a classe, pelo menos, uma das maravilhosas 
ações de Deus em sua vida.
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DESAFIO DA SEMANA

O	memorial	de	nossos	irmãos	israelitas	ecoa	até	nossos	dias.	O	
Senhor	está	conosco;	o	Deus	de	Jacó	é	o	nosso	refúgio	(Sl	46:11).	
Cremos	nele	porque	irmãos	do	passado	provaram	milagres,	regis-
trados	para	a	nossa	memória.	Glórias	a	Deus	por	eles!	E	você?	Está	
disposto	a	ser	um	transmissor	das	grandezas	de	Deus?	
Como	desafio	da	semana,	sugerimos	que	você	escreva	um	tes-

temunho pessoal de algo maravilhoso que Deus tenha feito. Faça 
outras pessoas saberem disso. Publique em uma rede social ou em 
outra mídia que achar mais adequada. Se envolver outras pessoas, 
não	esqueça	de	pedir	autorização	para	citá-las.	Deus	está	conosco.	
Proclame seus atos memoráveis para a sua glória.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 14/01 Lc 12:32-59 Gn 22 Sl 15

 Segunda-feira 15/01 Lc 13:1-17 Gn 23 Sl 16

 Terça-feira 16/01 Lc 13:18-24 Gn 24 Sl 17

 Quarta-feira 17/01 Lc 14:1-24 Gn 25 Sl 18

 Quinta-feira 18/01 Lc 14:25-35 Gn 26 Sl 19

 Sexta-feira 19/01 Lc 15 Gn 27:1-45 Sl 20

 Sábado 20/01 Lc 16 Gn 27:46-28:22 Sl 21
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Jesus Cristo declarou: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, 
tome sobre si a sua cruz, e siga-me (Mt 16:24). Noutra oportunidade, disse: Se 
alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E, 
se alguém me servir, meu Pai o honrará (Jo 12:26). Nos dois exemplos, o Senhor 
Jesus	põe	a	questão	na	condicionante:	“se”	alguém	quiser	segui-lo	ou	“se”	al-
guém	quiser	servi-lo.	Dependendo	da	livre	decisão	da	pessoa,	ele	faz	as	exigên-
cias.	Mas,	depois	de	a	pessoa	aceitar	segui-lo	ou	servi-lo,	Jesus	declara	algo	não	
mais na condicionante, mas no imperativo: Portanto ide, fazei discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinan-
do-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. (Mt 28:19-20)

Certamente, você já adoeceu, tomou remédio e foi curado. Seguramente, já 
deve ter levado remédio para algum amigo enfermo e constatou a importância 
desse ato para a cura da pessoa. Alguém já disse que não pregar o evangelho 
é o mesmo que esconder o remédio do doente.	Noutras	palavras,	não	falar	de	
Jesus	a	alguém	a	quem	você	tem	acesso	é	contribuir	para	a	condenação	da	pes-
soa.	Essa	realidade	espiritual	chocante	pode	ser	uma	das	razões	de	Jesus	não	ter	
posto	o	ato	de	evangelizar	como	uma	opção	para	a	igreja,	mas,	sim,	como	uma	
ordem	suprema.	Portanto,	como	um	bom	cristão,	evite	que	o	sangue	de	alguém	
perdido, que esteja ao seu alcance, recaia sobre a sua cabeça (At 18:5-6). Pregue 
o evangelho, uma vez que a ordem do Senhor é clara: Ide, pregai e ensinai. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

A ORDEM É EVANGELIZARMOMENTO MISSIONÁRIO

4
27 DE JANEIRO DE 2018

Sexta-feira, 26/01 – 18h57
Sábado, 27/01 – 18h57

Ou acesse goo.gl/Ea3bap

D 21/01 Js 7:22-26

S 22/01 Js 8:1-17

T 23/01 Js 8:18-29

Q 24/01 Js 8:30-35

Q 25/01 Js 9:1-15

S 26/01 Js 9:16-27

S 27/01 Js 10:1-5

LEITURA DIÁRIA



www.portaliap.org  |  29

PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.

4 Prepare-se 
para a guerra

27 DE JANEIRO DE 2018

OBJETIVO
Refletir	sobre	como	os	
israelitas se prepararam para 
a guerra contra os cananeus 
e extrair lições para o 
estudante da Escritura sobre 
como se preparar para os 
desafios,	em	sua	caminhada	
como	cristão.	

Sexta-feira, 26/01 – 18h57
Sábado, 27/01 – 18h57

Ou acesse goo.gl/Ea3bap

INTRODUÇÃO

Na	última	lição,	que	teve	como	base	os	capítu-
los	3	e	4	do	 livro	de	Josué,	pudemos	 refletir	 so-
bre o cuidado de Deus com o seu povo. O Senhor 
estava com os Israelitas e os guiara na travessia 
do	Jordão.	Na	continuação	do	livro	de	Josué,	no	
capítulo	5,	base	desta	lição,	temos	a	narrativa	de	
um	 tempo	 de	 preparação	 do	 povo	 para	 a	 guer-
ra. Ele logo conquistaria Jericó, mas, antes, algu-
mas ações espirituais importantíssimas precisariam 
acontecer.	Que	ações	são	essas?	Vamos	ao	estudo!

I. FATOS PARA RECORDAR

Josué	5	é	um	capítulo	que	serve	para	“respirar-
mos”	entre	as	histórias	da	travessia	do	Jordão	e	da	
conquista de Jericó (Js 3-4, 6). Trata-se de um tem-
po	de	preparação,	antes	do	combate.	Nesse	perío-
do,	a	aliança	com	Deus	foi	reafirmada,	a	páscoa	foi	
celebrada e o Senhor apareceu a Josué para dar-lhe 
instruções. Vamos analisar cada um destes itens. 

1. Uma aliança de fé: Depois da travessia do Jor-
dão,	quando	as	águas	se	abriram,	 Israel	 trazia	 ter-
ror	para	seus	inimigos.	As	notícias	da	ação	de	Deus	
pelo seu povo só causavam mais medo nos povos 

TEXTO-BASE
Estando, pois, os filhos de Israel acampados em 
Gilgal, celebraram a Páscoa no dia catorze do 
mês, à tarde, nas campinas de Jericó. (Js 5:10)

D 21/01 Js 7:22-26

S 22/01 Js 8:1-17

T 23/01 Js 8:18-29

Q 24/01 Js 8:30-35

Q 25/01 Js 9:1-15

S 26/01 Js 9:16-27

S 27/01 Js 10:1-5

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: BJ 312 | HBJ 378 • Final: BJ 10 | HBJ 364



30  |  Lições Bíblicas – 1º Trimestre de 2018

cananeus.	 Talvez,	 essa	 informação	
tenha	sido	colocada	por	ser	a	razão	
de	os	israelitas	não	terem	sido	ime-
diatamente	atacados,	tão	logo	atra-
vessaram	o	Jordão.

Deus mandou que Josué circunci-
dasse	a	nova	geração.	Sua	ordem	foi	
a seguinte: Faze facas de pederneira 
e passa, de novo, a circuncidar os fi-
lhos de Israel (Js 5:2). Essas eram fa-
cas	feitas	com	pedras.	A	circuncisão	
era um sinal físico (um corte do pre-
púcio, na infância ou na puberdade) 
de que o povo estava aliançado com 
Deus	e	remonta	aos	dias	de	Abraão	
(Gn	17,34;	Ex	4:24-26).	A	localização	
do povo era Gibeate-Haralote, que 
significa	“vale	dos	prepúcios”.

Veja a importância de tal ritual: 
era o sinal de compromisso com 
Deus, o sinal de que pertenciam ao 
povo	 de	 Deus.	 Essa	 nova	 geração	
que	 nascera	 no	 deserto	 não	 tinha	
essa marca (Js 5:4-9). No deserto, os 
pais	pararam	de	circuncidar	os	filhos.	
A	circuncisão	identificava	o	povo	

com as promessas feitas aos patriar-
cas. A obediência a tal aliança com 
o Senhor fez que ele dissesse: Hoje, 
removi de vós o opróbrio do Egito 
(Js 5:12a). Ainda pesava sobre Israel 
a	 desobediência	 da	 geração	 ante-
rior, mas, agora, seu juízo fora reti-
rado. A misericórdia de Deus alcan-
ça os que depositam nele sua fé. 

 2. Uma celebração da liberta-
ção: Além do pacto estabelecido, Is-
rael preparava-se para a guerra, por 

meio	de	uma	celebração	com	Deus:	
... celebraram a Páscoa no dia cator-
ze do mês, à tarde, nas campinas de 
Jericó (Js 5:10). Tudo foi feito como 
estipulado	pela	 lei	 (Ex	12;	 Lv	23:5).	
Antes de adentrar para a cidade, o 
povo lembra como Deus o salvou. A 
festa	era	a	celebração	pela	proteção	
de Deus, diante da morte aos primo-
gênitos	da	casa	em	que	não	houves-
se o sangue do cordeiro, bem como 
pela	libertação	da	opressão	egípcia.	

Um dia depois da Páscoa, os israe-
litas começaram a comer dos produ-
tos	da	terra	de	Canaã.	Um	dia	depois	
de terem comido dos produtos da 
terra, o maná cessou, e os israelitas 
não o tiveram mais; mas naquele ano 
eles comeram dos produtos da terra 
de Canaã (Js 5:12). Um novo tempo 
se iniciou para os israelitas. A humi-
lhação	do	Egito	fora	tirada,	o	deserto	
ficara	para	trás;	por	isso,	até	a	dieta	
mudara. Antes de ir para guerra, eles 
agradeceram ao Senhor. 

3. Uma reafirmação de cuidado: 
A	narrativa	de	Josué	5	não	poderia	
terminar de forma melhor. Josué 
5:13-15	é	uma	injeção	de	ânimo.	De-
pois	da	celebração	da	páscoa,	o	líder	
do povo de Deus recebeu a visita de 
um ser celestial. Temos o seguinte 
relato: ... eis que se achava em pé 
diante dele um homem que trazia na 
mão uma espada nua (Js 5:13b). 

Ao ser questionado por Josué, 
o homem declarou sua identidade: 
... sou príncipe do exército do SE-
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NHOR e acabo de chegar (Js 5:14). 
Essa	 apresentação	 parece	 sugerir	
que esse ser estaria do lado de Israel 
e pelejaria por ele. Parece tratar-se 
do próprio Deus. Três razões podem 
ser	elencadas	para	esta	conclusão.

A primeira é que o homem rece-
beu	adoração,	uma	prova	de	que	se	
tratava do próprio Deus, pois a reco-
mendação	da	Escritura	é:	Temam o 
SENHOR, seu Deus, sirvam somen-
te a ele	 (Dt	6:13).	A	segunda	 razão	
é que ele repetiu as palavras ditas a 
Moisés (Ex 3:5). Disse que, por sua 
santidade, Josué deveria descalçar 
os	pés,	 numa	demonstração	de	 re-
conhecimento de sua superioridade. 
A	terceira	razão	é	que,	na	continua-

ção	 do	 relato,	 no	 início	 do	 capítulo	
6,	 fica	 claro	 que	 estamos	 diante	 de	

uma teofania, ou seja, uma manifes-
tação	de	Deus	a	Josué,	assim	como	
foi com Moisés. Aliás, esse era o sinal 
a mais que Israel teria para prosseguir 
em sua jornada e conquista da terra 
prometida.	A	preparação	para	a	pos-
se de Jericó, bem como de toda terra 
de	Canaã,	 era	 um	 empreendimento	
acompanhado pelo próprio Deus. 
Sem	 dúvida	 alguma,	 a	 lição	 de	

hoje	 mostra	 uma	 preparação	 dife-
rente para a guerra. Em vez de trei-
namento,	um	pacto	com	Deus;	ao	in-
vés	de	tensão,	uma	celebração	pela	
salvação	de	Deus;	ao	invés	de	preo-
cupação	com	 inimigo,	um	encoraja-
mento ministrado pelo próprio Deus. 
O Senhor estava com eles, e isso ga-
rantiria a vitória futura. A seguir, veja-
mos	aplicações	para	a	vida	cristã.	

01. Por que era essencial a circuncisão, como relata Js 5:2-9? Como 
isso seria importante para o preparo para guerra?

02. Fale sobre a celebração da Páscoa. Por que deveria ser feita? 
Leia Js 5:10.

03. Como a mudança dietética de Israel mostra a entrada em um 
novo tempo? Leia Js 5:11-12. 
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04. Quem apareceu a Josué e como se chama esse fenômeno? 
Justifique sua resposta. Leia Js 5:13-15.

II. LIÇÕES PARA PRATICAR 

1. Frente a grandes desafios, relembre a bondade de Deus. 

Os israelitas preparavam-se para 
uma guerra. Tinham acabado de 
atravessar	o	Jordão	e	experimentar	
o poder de Deus, e seus inimigos 
estavam apavorados. Era o mo-
mento ideal para atacar, mas eles 
ainda deveriam esperar uns dez 
dias para fazer isso. Nesse tempo, 
refletiram	na	bondade	de	Deus.
Os	israelitas	firmaram	uma	alian-

ça com Deus e celebraram a pás-

coa, a festa que recordava como 
Deus os havia libertado milagro-
samente. Eles estavam festejando 
a bondade de Deus. Você tem um 
grande	 desafio	 pela	 frente?	 Que	
tal, antes de arregaçar as mangas 
e	encará-lo	ou	antes	de	ficar	com	
medo do que pode acontecer, ce-
lebrar tudo o que Deus já fez em 
sua	 vida,	 não	para	 ser	 nostálgico,	
mas	para	se	encher	de	fé?

05. Comente sobre a importância de sempre trazer à memoria os 
grandes feitos de Deus, frente a grandes desafios. Isso pode ajudar 
de alguma maneira?

2. Frente a grandes desafios, confie na presença de Deus.

Israel deixava os tempos de deser-
to. Um novo tempo estava começan-
do.	A	humilhação	do	Egito	 lhe	 fora	
tirada. O povo celebrou a páscoa, e, 
antes de ir para a batalha, foi bon-
dosamente encorajado por Deus (Js 
5:13-15). Deus lutaria por seu povo. 

Você tem algum grande desa-
fio	 pela	 frente,	 em	 sua	 caminha-

da	 com	Deus?	 Tem	decisões	 im-
portantes	a	serem	tomadas?	Está	
enfrentando algum período difícil 
e	decisivo?	Vê	algumas	oportuni-
dades claras a sua frente, mas ain-
da	está	receoso?	Lembre	sempre	
que Deus está conosco todos os 
dias de nossa caminhada ao lado 
dele (Mt 28:20).
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06. Como a confiança na presença de Deus ao nosso lado pode nos 
ajudar, nos desafios que temos pela frente, em nossa caminhada?

DESAFIO DA SEMANA

Depois	da	travessia	do	Jordão,	talvez	o	melhor	fosse	atacar	ime-
diatamente. Alguns poderiam dizer, olhando friamente, que eles 
perderam	o	“tempo	certo”;	afinal,	os	inimigos	já	estavam	apavora-
dos	de	medo.	Contudo,	como	vimos	nesta	lição,	Deus	quis	primei-
ro preparar o seu povo, para que este reconhecesse ainda mais seu 
agir e cuidado.
Os	israelitas	passaram	por	intensos	dias	de	preparação,	antes	da	

guerra.	Reafirmaram	sua	aliança	com	Deus,	por	meio	da	circunci-
são,	celebraram	a	páscoa	e	tiveram	uma	manifestação	encorajado-
ra e orientadora de Deus. Nesta semana, separe um tempo para 
celebrar	a	bondade	de	Deus,	para	reafirmar	sua	aliança	com	ele	e	
declarar	sua	confiança	na	presença	dele.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 21/01 Lc 17 Gn.29:1-30 Sl 22

 Segunda-feira 22/01 Lc 18:1-17 Gn 29:31-30:43 Sl 23

 Terça-feira 23/01 Lc 18:18-43 Gn 31 Sl 24

 Quarta-feira 24/01 Lc 19:1-27 Gn 32-33 Sl 25

 Quinta-feira 25/01 Lc 19:28-48 Gn 34 Sl 26

 Sexta-feira 26/01 Lc 20:1-26 Gn 35-36 Sl 27

 Sábado 27/01 Lc 20:27-47 Gn 37 Sl 28
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Posso	escolher	para	quem	pregar	o	evangelho?	A	Bíblia	Sagrada	não	diz	que	
é pecado você gostar de falar de Jesus para determinado público, faixa etária ou 
seguimento	social,	cultural,	econômico,	pessoas	com	quem	você	tem	mais	afini-
dade.	Afinal,	cada	um	ajuda	na	edificação	do	corpo	de	Cristo	conforme	o	dom	
que	recebeu	do	Espírito	Santo.	Não	há	erro	em	a	igreja	ter	estratégias	para	pregar	
por	faixa	etária,	desde	que	não	esqueça	que	o	Senhor	Jesus	a	manda	pregar	o	
evangelho	a	“toda	a	criatura”	ou	a	“todas	as	pessoas”	do	mundo.	
O	Salvador	diz	à	igreja:	Ouvi: Eis que saiu o semeador a semear (Mc 4:3). Ele 

ensina	que	o	semeador	não	escolheu	a	terra,	mas	simplesmente	saiu	e	semeou	
nos	quatro	 tipos	de	 terras	 existentes:	 à	beira	do	 caminho,	 entre	os	pedregais,	
entre os espinhos e a boa terra. 

O Mestre explicou que cada uma dessas terras é um tipo de ser humano (Mc 
4:4-20).	Então,	por	que	a	 igreja	não	deve	escolher	as	pessoas	a	quem	pregar?	
Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, 
assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram 
(Rm 5:12). Só o Senhor conhece os tipos de terra. Ele é o único que sonda mentes 
e	corações,	que	conhece	os	segredos	da	alma	humana,	a	igreja	não.	É	por	essa	
razão	que	ela	não	pode	escolher	as	pessoas	a	quem	pregar.	

Todos precisam receber a boa semente do evangelho e o resultado revelará o 
tipo	de	terra.	No	final	de	tudo	é	que	se	saberá	quem	é	beira	do	caminho,	pedra,	
espinho	e	terra	boa.	Diante	disso,	não	escolha	a	pessoa,	mas	pregue	para	todas	
aquelas que o Espírito Santo lhe der. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

A QUEM EVANGELIZAR?MOMENTO MISSIONÁRIO

5
3 DE FEVEREIRO DE 2018

Sexta-feira, 02/02 – 18h54
Sábado, 03/02 – 18h54

Ou acesse goo.gl/K7mzdi

D 28/01 Js 10:6-11

S 29/01 Js 10:12-15

T 30/01 Js 10:16-27

Q 31/01 Js 10:28-33

Q 01/02 Js 10:24-43

S 02/02 Js 11:1-10

S 03/02 Js 11:11-23

LEITURA DIÁRIA
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.

5 Muros vêm 
abaixo

3 DE FEVEREIRO DE 2018

OBJETIVO
Estudar o relato da conquista 
de Jericó, destacando a 
estratégia dada por Deus 
para a vitória.

Sexta-feira, 02/02 – 18h54
Sábado, 03/02 – 18h54

Ou acesse goo.gl/K7mzdi

INTRODUÇÃO

Dependendo do tempo em que você está na 
igreja, é bem possível que já tenha cantado o cân-
tico,	que	diz:	 “Vem	com	Josué	 lutar	 em	Jericó”.	
Trata-se	de	uma	descrição	cantada	de	uma	das	ce-
nas mais impressionantes da Bíblia. É exatamente 
esse	relato	que	estudaremos	nesta	lição.	Josué	6	
é o texto que descreve a conquista do povo de 
Deus	sobre	a	cidade	fortificada	de	Jericó,	o	início	
da posse da terra prometida. Vamos ao estudo! 

I. FATOS PARA RECORDAR

A notícia que chegou até o exército israelita, no 
início da campanha militar contra Jericó, foi a se-
guinte: Jericó estava rigorosamente fechada por 
causa dos filhos de Israel; ninguém saía, nem en-
trava (Js 6:1). Os últimos acontecimentos, como a 
abertura	 do	 Jordão,	 por	 exemplo,	 deixaram	 em	
alerta a cidade. Até este momento, nenhuma ofen-
siva militar de Israel tinha sido descrita. Porém, Jo-
sué	 6	muda	 o	 clima	 do	 livro.	 A	 partir	 de	 então,	

TEXTO-BASE
E será que, tocando-se longamente a trombeta 
de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, 
todo o povo gritará com grande grita; o muro da 
cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada 
qual em frente de si. (Js 6:5)

D 28/01 Js 10:6-11

S 29/01 Js 10:12-15

T 30/01 Js 10:16-27

Q 31/01 Js 10:28-33

Q 01/02 Js 10:24-43

S 02/02 Js 11:1-10

S 03/02 Js 11:11-23

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: HBJ 55 • Final: HBJ 45
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as	batalhas	são	intensas.	A	primeira	
delas	é	contra	a	cidade	 fortificada	
de Jericó.

1. Jericó e suas muralhas: Pou-
co se sabe, entre os arqueólogos, 
sobre a Jericó dos tempos de Jo-
sué. O que se sabe é que a cida-
de tinha um rei,1 porque, naquela 
época,	Canaã	 era	 dividida	 em	 vá-
rias	“cidades-estados”,	e,	em	cada	
uma, havia um monarca. Dizer que 
Jericó	 era	 uma	 cidade	 fortificada	
significa	dizer	que	era	cercada	por	
grandes muros que a protegiam 
dos invasores. Havia, em sua volta, 
diversas aldeias com vários habi-
tantes. Estes, diante de qualquer 
ameaça, corriam para dentro da ci-
dade,	em	busca	de	proteção.	

O tamanho de Jericó era impres-
sionante: aproximadamente, 32,4 
Km.	Suas	muralhas	eram	uma	fileira	
dupla de tijolos feitos de barro se-
cados ao sol. 2 Entre esses muros, 
havia	 uma	 separação	 de	 cerca	 de	
5 metros.3 Um pesquisador diz que 
suas muralhas exteriores poderiam 
ter a seguinte medida: 30 pés de 
altura, o que daria mais de nove 
metros, e seis pés de largura, o que 
daria mais de um metro e meio. As 
muralhas internas teriam algumas 
medidas diferentes.4 

1. Wiersbe (2006:39)
2. Harrison (2010:167) 
3. Wiersbe, op. cit.
4. idem 

Notemos que o relatório da pri-
meira	incursão	dos	espias	descrevia	
grandes cidades (Nm 13:28, 31). 
Dezenas de anos depois, Jericó, 
uma das grandes cidades avistadas, 
naquela	ocasião,	pelos	espias,	está	
agora acuada e trancada, diante dos 
israelitas. A cidade contemplaria, ao 
decorrer de sete dias, sua destrui-
ção	e	a	dominação	de	seus	bens	e	
seu	território.	Não	há	muralhas	que	
contenham o poder de Deus.

É necessário entender que a 
destruição	de	Canaã	não	compro-
mete a misericórdia de Deus, ainda 
que, para muitos de nós, seja com-
plexo entender isso. Na verdade, 
ao longo de mais de quatrocentos 
anos, os povos cananeus teste-
munharam os milagres do Senhor 
e	 poderiam	 ter	 se	 arrependido;	
porém,	não	o	fizeram,	mas	prosse-
guiram em sua perversidade e ido-
latria. Por isso, seus muros viriam 
abaixo	(Gn	15:16;	2	Pd	3:9).	Deus,	
misericordioso e justo, executaria 
seu juízo e usaria Israel para isso.

2. O plano de invasão: Josué 
era o líder do exército de Israel, mas 
o seu verdadeiro general era Deus. 
Sendo assim, o plano de conquis-
ta	seria	divino,	não	humano.	Desse	
modo, Deus estabeleceu a estraté-
gia para Josué, a respeito de como 
seria a ofensiva contra Jericó. Nada 
de armas ou planos mirabolantes, 
mas	 a	 firme	 dependência	 de	 seu	
poder divino. 
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A estratégia envolveu o exér-
cito: O Senhor ordenou que os 
homens de guerra rodeassem a 
cidade por seis dias, cercando-a 
(Js 6:3). Também envolveu os sa-
cerdotes: Eles rodeariam a cidade 
uma	vez,	a	cada	dia;	 já	no	sétimo	
dia, os sacerdotes rodeariam a 
cidade sete vezes, tocando sete 
trombetas de chifres de carneiro 
(Js 6:4). Para notícias importantes, 
eram usadas trombetas de prata, 
mas, para vitórias, de chifres de 
carneiro.5 Assim, a certeza da vitó-
ria estava sendo prenunciada.

Além do exército e dos sacerdo-
tes, a estratégia envolveu o povo: 
Todos foram envolvidos na con-
quista da cidade. No sétimo dia, ao 
toque	das	trombetas,	a	população	
gritaria. Depois que o povo seguis-
se as recomendações, o muro da 
cidade cairia. A vitória estava ga-
rantida por Deus.

Dadas as coordenadas divinas, o 
líder Josué reuniu os sacerdotes e 
o	povo,	para,	então,	avançarem	no	
trajeto. Vemos uma sincronia entre 
a	vontade	de	Deus	e	a	disposição	
humana, tanto do líder quanto do 
povo, nessa conquista histórica. Fe-
liz a liderança e o povo que obede-
cem	 às	 orientações	 do	 Senhor!	O	
sucesso é certo, como aconteceu 
aos israelitas. 

5. ibidem, p.42 

3. Os muros vêm abaixo: O 
avanço para a posse de Jericó foi 
empreendido. A centralidade da 
vitória,	 entretanto,	não	estaria	na	
capacidade militar nacional, mas 
no poderoso Senhor dos exérci-
tos.	 Isso	 foi	confirmado	no	 fronte	
de batalha: ... os sete sacerdotes, 
com as sete trombetas de chifre 
de carneiro diante do SENHOR, 
passaram e tocaram as trombetas; 
e a arca da Aliança do SENHOR os 
seguia (Js 6:8).

Eles eram protegidos por um 
contingente de guerreiros, atrás 
e	 à	 frente	 (Js	 6:9,13).	 E	 assim	 fi-
zeram: ... rodearam, outra vez, a 
cidade e tornaram para o arraial; 
e assim fizeram por seis dias (Js 
6:14). A cena descrita é mais de 
uma marcha de vitória do que de 
conquista.	Não	é	um	episódio	de	
guerra;	 é,	 na	 verdade,	 uma	 con-
quista de fé. Esta foi a maior arma 
israelita: a fé em Deus. 
Chegou,	finalmente,	o	momen-

to da queda do muro (Js 6:15-21). 
Aquele foi o dia de conquista, que 
inaugurava	a	posse,	em	definitivo,	
da	 tão	 sonhada	 terra	 prometida.	
Após a queda, seguiu-se a toma-
da da cidade pelo povo. O texto 
informa que todas as pessoas fo-
ram	 mortas	 à	 espada,	 tanto ho-
mens como mulheres, tanto me-
ninos como velhos, também bois, 
ovelhas e jumentos (Js 6:21). Essa 
prática de guerra era comum na-
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queles dias. As nações faziam isso 
em suas batalhas.6 

Assim, aquele foi um dia de 
destruição	 total.	 Somente	 Raabe	

6. Registros mostram a mesma prática de 
guerra de matar todos os habitantes de 
cidades conquistadas sendo empreendi-
das por Moabe, Assíria e Egito, no mes-
mo período histórico. Por mais chocante 
que seja aos nossos ouvidos pós-moder-
nos, essa era uma prática recorrente no 
mundo antigo. 

e sua família foram poupados (Js 
6:18). Algumas riquezas do povo, 
como prata, ouro e utensílios de 
bronze e ferro, foram consagradas 
ao Senhor (Js 6:19). Por isso, esse 
episódio é considerado uma es-
pécie	de	“primícias	a	Deus”.	Foi	o	
início da tomada de posse de Ca-
naã.	A	 seguir,	 após	 responder	 al-
gumas questões, faremos algumas 
aplicações	à	vida	cristã.	

01. Utilizando o item 1, comente com os demais alunos sobre a 
cidade de Jericó, suas muralhas e por que os povos de Canaã foram 
destruídos. Baseie-se em Gn 15:16. 

02. Quais foram as pessoas envolvidas na estratégia dada por Deus 
a Josué para a invasão de Jericó? Leia Js 6:3-5. 

03. Por que a cena da tomada de Jericó era mais uma marcha de 
vitória do que de conquista? Leia os textos de Js 6:9, 13-14. 

04. Faça um resumo sobre o dia em que os muros de Jericó caíram. 
Leia Js 6:15-21.
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A caminhada de Israel é uma jor-
nada de muitos milagres de Deus. 
Muros aparentemente instranspo-
níveis caíram, sem o uso de instru-
mentos de guerra. Com sacerdotes 
à	frente	da	Arca	da	Aliança,	a	mar-
cha mostrava que Deus estava com 
o povo. Assim, o maior segredo da 
queda	do	muro	foi	a	obediência	à	
ordem divina. 
Não	por	menos,	o	relato	entrou	

para a história, na galeria da fé (Hb 

11:30). A caminhada da igreja é pal-
milhada nos passos da fé. Sem po-
der	estatal,	financeiro	ou	político,	o	
povo	 de	 Deus	 caminha	 confiando	
no Senhor e na força de seu poder 
(Ef	 6:10).	 Apesar	 da	 perseguição	
aos	cristãos,	das	heresias	que	ten-
tam ameaçar, dos falsos profetas, 
a igreja continua triunfante. Nada 
pode conter o povo que obedece 
à	voz	de	Deus,	caminhando	pela	fé	
(2 Co 4:17-18). 

II. LIÇÕES PARA PRATICAR 

1.  A queda do muro de Jericó nos ensina que o povo de Deus 
caminha através da fé. 

05. Em sua avaliação, a igreja tem caminhado pela fé ou esperado 
mais em soluções humanas? Dependemos realmente de Deus ou 
confiamos em nós mesmos? 

2.  A queda do muro de Jericó nos ensina que o povo de Deus 
guerreia contra a mal. 

Sob a ordem divina, os israelitas 
atacaram os cananeus de Jericó. 
Eles	 fizeram	 a	 vontade	 de	 Deus.	
Pela	 fé,	derrotaram	seus	 inimigos;	
agiram de acordo com a vonta-
de do Senhor, e os muros caíram. 
Agora, sob a liderança de Jesus, a 
igreja é convocada a atacar as tre-
vas e resgatar pessoas, pelo poder 
de Deus, para a luz do Senhor (Ef 
6:12;	Cl	1:13).	

Nossa	guerra	não	é	como	a	do	
antigo	Israel.	Nossa	preocupação	
maior	é	a	pregação	do	evangelho.	
Essa	é	a	missão,	segundo	o	Novo	
Testamento. A igreja avança, 
quando	 ataca,	 com	 a	 pregação,	
as forças do mal e liberta pes-
soas	do	pecado	e	da	 escravidão	
do mundo e do diabo. Por isso, 
devemos pedir poder de Deus, 
sabendo que as portas do infer-
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DESAFIO DA SEMANA

	A	história	contada	em	Josué	6	é	uma	demonstração	de	fé,	pois	
Deus queria mostrar-nos que a caminhada do seu povo é baseada 
somente na fé e na obediência a ele. Ouvir as orientações de Deus 
e	obedecer-lhe	vale	mais	a	pena	do	que	confiar	na	elaboração	de	
um	projeto	humano	bem	definido.	Sem	a	bênção	e	a	direção	de	
Deus, só nos resta o fracasso.
Sim,	 é	melhor	 crer	 e	 obedecer.	 Sendo	 assim,	 nosso	desafio	 é	

fazer	 uma	 avaliação	 sobre	 nossa	 jornada	 de	 fé.	 Primeiro:	 Nossa	
confiança	 tem	sido	posta	em	Deus,	de	maneira	plena,	ou	 temos	
duvidado	sempre?	Segundo:	Nossa	fé	no	Senhor	tem	sido	seguida	
de	obediência	a	sua	Palavra	e	sua	vontade?	Vamos	nos	avaliar,	nos	
arrepender e mudar, para a glória de Deus. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 28/01 Lc 21 Gn 38 Sl 29

 Segunda-feira 29/01 Lc 22:1-38 Gn 39 Sl 30

 Terça-feira 30/01 Lc 22:39-71 Gn 40 Sl 31

 Quarta-feira 31/01 Lc 23:1-25 Gn 41 Sl 32

 Quinta-feira 01/02 Lc 23:26-56 Gn 42 Sl 33

 Sexta-feira 02/02 Lc 24:1-12 Gn 43 Sl 34

 Sábado 03/02 Lc 24:13-53 Gn 44 Sl 35

no não prevalecerão contra ela [a 
igreja] (Mt 16.18b). As muralhas 

das	 trevas	 também	 virão	 abaixo.	
Creia nisso! 

06. O que mais tem desafiado a igreja nestes dias? Como as trevas 
têm se erguido contra o povo de Deus? Como enfrentar tais desafios?
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Evangelizar é uma tarefa essencialmente espiritual. Usam-se intelecto, sensibi-
lidade, vontade, recursos materiais, mas o ato é espiritual. E, para atos espirituais, 
exigem-se qualidades espirituais. É necessário que quem evangeliza cuide em 
ser	disciplinado	em,	pelo	menos,	quatro	áreas	da	fé	cristã:	que	seja	um	fiel	leitor	
da	Palavra	de	Deus	(2	Tm	2:15),	que	se	consagre	(Mt	4:2),	ore	(1	Ts	5:17)	e	confie	
que	Jesus	Cristo	estará	sempre	a	seu	lado	(Mt	28:20).	Com	essa	condição	espiri-
tual, o evangelista tem força e vigor para enfrentar todas as barreiras espirituais 
que, seguramente, vão se levantar contra ele, uma vez que a Palavra de Deus 
garante: ... não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os 
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, 
contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais (Ef 6:12).
Se	o	cristão	evangelista	lê	a	Bíblia,	ora,	jejua	e	confia	na	presença	constante	

de Jesus, pode estar certo de que está espiritualmente habilitado para entrar na 
seara do inimigo, e, pelo poder de Cristo e seu evangelho, resgatar para o reino 
de	Deus	as	pessoas	que	estão	presas	em	trevas	tenebrosas	(Mc	3:23-27;	Cl	1:13).	
Ele	pode	também	estar	certo	de	que	tanto	a	ação	quanto	a	reação	de	Satanás	
serão	aniquiladas,	porque	Jesus	garante:	... as portas do inferno não prevalecerão 
contra a igreja (Mt 16:18). 

Ademais, Jesus garante agir poderosamente na vida de quem se dispõe a evan-
gelizar os perdidos: E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expul-
sarão os demônios; falarão novas línguas; pegarão nas serpentes; e, se beberem 
alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfer-
mos, e os curarão (Mc 16:17-18). Deus quer usar você. Habilite-se espiritualmente! 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

QUALIDADES PARA EVANGELIZARMOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.

6 O perigo  
do sucesso

10 DE FEVEREIRO DE 2018

OBJETIVO
Mostrar que, quando 
confiamos	em	Deus,	
podemos obter sucesso, 
mas este pode ser 
muito	perigoso,	se	não	
soubermos lidar com ele. 

Sexta-feira, 09/02 – 18h51
Sábado, 10/02 – 18h50

Ou acesse goo.gl/c3cpr3

INTRODUÇÃO

Obter êxito no que projetamos, conseguir terminar 
algo que começamos, conquistar o que almejamos, 
ganhar	 uma	 batalha	 são	 realizações	 associadas	 ao	
que chamamos de sucesso. Foi o que aconteceu com 
Israel, quando, milagrosamente, os muros de Jericó 
caíram e os israelitas conquistaram aquela cidade. O 
problema é que, após obter essa vitória, ao invés de 
passar a depender de Deus ainda mais, Israel teve 
uma postura um pouco diferente do que se esperava. 
O sucesso é bom, mas pode ser muito perigoso. 

I. FATOS PARA RECORDAR

Em algumas traduções, Josué 7 começa com um 
“mas”.	 Esta	 palavra	 é uma	 conjunção	 adversativa,	
que aponta o contraste entre o que é dito no último 
versículo do capítulo 6 e o que é dito no primeiro ver-
sículo do capítulo seguinte. Esse contraste implica a 
ideia de que Deus jamais quebrou e jamais quebrará 
a aliança com o seu povo, apesar de este ser capaz 
de falhar com ele, até mesmo depois de uma vitória. 
Israel	sempre	teve	dificuldade	de	lidar	com	o	suces-

TEXTO-BASE
E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba 
todo o povo; subam uns dois ou três mil homens, 
a ferir Ai; não fatigueis ali todo o povo, porque 
são poucos os inimigos. (Js 7:3)

D 04/02 Js 12:1-6

S 05/02 Js 12:7-24

T 06/02 Js 13:1-7

Q 07/02 Js 13:8-13

Q 08/02 Js 13:14-23

S 09/02 Js 13:24-33

S 10/02 Js 14:1-7

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: BJ 394 | HBJ 268 • Final: BJ 256 | HBJ 264
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so, como pode ser visto nos capítulos 
7 e 8 de Josué. Veja alguns riscos.

1. O sucesso pode nos fazer 
sentir invencíveis: Josué enviou 
homens para espionar Ai, que era 
a próxima cidade a ser conquista-
da, dizendo: Subam e espionem a 
região (Js 7:2). Assim como orde-
nou, foi feito. Até aqui, Josué estava 
corretíssimo.	Esse	era	o	caminho;	o	
problema foi dar ouvidos aos espias, 
que	afirmaram	ser	suficiente	enviar	
apenas dois ou três mil homens para 
tomar aquela cidade (Js 7:3). 

O versículo seguinte mostra que 
Josué ouviu os espias. Assim, cerca 
de três mil homens atacaram a ci-
dade (Js 7:4a). Eles subestimaram o 
inimigo.	Qual	foi	o	resultado	disso? 
Derrota,	 humilhação	 e	 morte (Js 
7:4,5). Como diz o sábio: O orgu-
lhoso sempre acabará sendo gran-
demente humilhado; em contraste, 
chegará o dia em que o humilde 
receberá honra e glória (Pv 29:23). 

É bem provável que, diante do su-
cesso em Jericó, os espias estivessem 
se sentindo invencíveis e se achando 
bons demais para serem derrotados. 
Como perderiam do pequeno exérci-
to de Ai, se já haviam vencido o imen-
so	exército	de	Jericó?	O	orgulho	faz	
parte de nossa natureza pecaminosa 
e, geralmente, se sobressai diante de 
uma vitória, de um período em que 
tudo está dando certo. 

Os espias esqueceram, nesse mo-
mento,	que	os	muros	de	Jericó	não	

caíram por conta da força bélica ou 
armamentista do exército de Israel, 
mas,	sim,	por	conta	da	poderosa	mão	
do Deus que estava com eles. Fica a 
lição	para	nós,	hoje:	Não	subestime-
mos	o	nosso	inimigo;	ao	invés	disso,	
lembremos que a nossa luta é cons-
tante e que a nossa dependência de 
Deus também precisa ser. 

2. O sucesso pode nos fazer 
relaxar na santidade: Em nossa 
caminhada espiritual, podemos es-
corregar, e escorregar feio. Foi isso 
que	 aconteceu	 com	 Acã,	 que	 se	
descuidou no sucesso. Ele desobe-
deceu a uma ordem de Deus, apos-
sando-se de objetos da cidade de 
Jericó,	dos	quais	não	podia	apos-
sar-se (Js 7:1,11,12). Esse pecado 
foi a principal causa de derrota na 
batalha	 em	 Ai.	 Israel	 não	 sabia,	
pois era um pecado encoberto. 
O	texto	afirma:	Israel pecou. Vio-

laram a aliança que eu lhes ordenei. 
Eles se apossaram de coisas con-
sagradas, roubaram-nas, esconde-
ram-nas, e as colocaram junto de 
seus bens (Js 7:11). Tomar as coisas 
consagradas (dedicadas aos deuses 
cananeus) levou Israel a cometer ou-
tros pecados, como cobiça e enga-
no. É como diz o salmista: Um abis-
mo chama outro abismo (Sl 42:7). 

A ordem de Deus e as consequên-
cias da desobediência eram bem cla-
ras: fiquem longe das coisas consa-
gradas, não se apossem de nenhuma 
delas, para que não sejam destruí-
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dos. Do contrário, trarão destruição e 
desgraça ao acampamento de Israel 
(Js 6:18). O interessante é que quem 
cometeu	o	pecado	foi	Acã,	mas	todo	
Israel sofreu as consequências, e dis-
so Israel fora avisado. 

Fica uma advertência a nós hoje: 
Precisamos tomar cuidado, para 
que a nossa família e nossa igreja 
não	sofram	por	causa	de	nossos	er-
ros. O pecado sempre tem efeitos, 
e estes podem atingir pessoas que 
estão	a	nossa	volta	(Hb	12:15).	

3. O sucesso pode nos fazer 
esquecer da oração: Consultar a 
Deus deve ser a primeira atitude de 
todo líder espiritual. Ele deve bus-
car a vontade de Deus para cada 
desafio.	Se	Josué	tivesse	convoca-
do	uma	reunião	de	oração,	o	Senhor	
lhe informaria que havia pecado no 
meio do arraial, e, certamente, este 
líder teria tratado do problema an-
tes. Isso teria salvado a vida de trin-
ta e seis soldados e poupado Israel 
de uma derrota humilhante.1 

É fato que Josué era um líder 
escolhido por Deus, mas falhou, ao 
dar	ouvidos	aos	espias	e	confiar	só	
nas palavras deles. Ele sequer bus-
cou	 a	 Deus,	 em	 oração,	 para	 ter	
uma	 orientação	 para	 aquela	 bata-
lha. No sucesso, ele se esqueceu de 
orar;	 contudo,	 depois	 da	 derrota,	
rasgou as suas vestes, e se prostrou 

1. Wiersbe (2006:46)

em terra sobre o seu rosto perante 
a arca do Senhor até à tarde (Js 7:6).

A derrota é bem mais pedagógica 
que a vitória. No percalço, Josué se 
quebrantou e orou (Js 7:5c-9). Deus 
sempre ouve aqueles que o buscam 
e lhes responde. O Senhor revelou 
a Josué tudo que estava acontecen-
do e o orientou em tudo que deve-
ria fazer, dali em diante (Js 7:10-15). 
Em obediência, o líder de Israel fez 
o	que	o	Senhor	mandou,	identifican-
do	o	transgressor	Acã	e	aplicando	o	
castigo devido (Js 7:16-26).

No capítulo 8 de Josué, encon-
tramos Israel e seu líder bem mais 
espiritualmente cautelosos. Depois 
da	orientação	de	Deus,	eles	volta-
ram	 à	 cidade	 de	 Ai	 para	 guerrear	
contra ela (Js 8:1). A batalha foi 
estrategicamente executada e a vi-
tória,	 acachapante!	Que	possamos	
aprender essa história, para que 
nunca deixemos de buscar a Deus, 
mesmo quando estivermos desfru-
tando do sucesso. A Bíblia diz: Con-
fia no Senhor de todo o teu cora-
ção e não te estribes no teu próprio 
entendimento. Reconhece-o em 
todos os teus caminhos, e ele en-
direitará as tuas veredas (Pv 3:5,6). 
Vimos,	 então,	 que	 o	 sucesso	

pode nos deixar orgulhosos, a 
ponto de subestimarmos nossos 
inimigos;	pode	também	fazer	que	
relaxemos	 em	 nossa	 santificação	
e decidamos o caminho sem con-
sultar a Deus. Tais atitudes trazem 
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consequências desastrosas. A se-
guir, após as perguntas, veremos 

outras lições importantíssimas 
para praticarmos.

01. Comparando Js 6:26 e Js 7:1, é possível perceber um contraste 
entre esses textos. O que isso nos ensina sobre o perigo do 
sucesso? Recorra ao primeiro parágrafo do comentário.

02. Diante do sucesso, podemos nos orgulhar e subestimar o 
inimigo. Foi o que Israel fez. Que resultados trouxe essa atitude? 
Leia o item 1 e Js 7:4-5 e responda.

03. Já sabemos que Acã foi quem pecou contra Deus. Por que todo 
Israel sofreu as consequências desse pecado? Baseie-se em Js 6:18, 
7:1,11; Nm 15: 27-31; Dt 13:16-17, e no item 2.

04. Você concorda com a frase “O sucesso pode nos fazer 
esquecer da oração”? O que a derrota em Ai ensina sobre isso?  
O que aconteceu, depois que Josué orou a Deus? Leia o item 3;  
Js 7:5-26, 8:1-29. 

II. LIÇÕES PARA PRATICAR 

1. Diante do fracasso, busque ao Senhor para entender o que ocorreu.

Se o sucesso pode tornar-se um 
perigo, o fracasso, por sua vez, 
pode ser pedagógico e ter algum 

proveito. Diante de situações frus-
trantes	na	vida,	não	se	desespere.	
O	 fracasso	 não	 é	 o	 fim	 de	 tudo.	
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Você	pode	 tirar	 lições	disso	e	não	
cometer mais os mesmos erros. De-
pois do ocorrido em Ai, Josué con-
vocou as autoridades de Israel e se 
pôs a buscar ao Senhor. Ele queria 
entender	a	situação.	

Josué orou: Ah, Soberano Se-
nhor, por que fizeste este povo 
atravessar o Jordão? (Js 7:7a). Es-
sas	palavras	são	ousadas	e	só	po-
dem ser explicadas como expres-
são	de	uma	tristeza	suprema.	Não	

foi	uma	murmuração,	mas	um	de-
sabafo.2 Sua postura estava corre-
ta: Foi aos pés do Todo-Poderoso 
e	clamou	a	ele.	Quando	você	en-
frentar	 uma	 situação	 de	 fracasso,	
faça como Josué: ore a Deus, para 
que ele o ajude a entender o que 
ocorreu. Certamente, o Senhor o 
ajudará. Assim, no fracasso, pode 
haver aprendizado. 

2. Woudstra (2011:128)

05. Você já passou, em algum momento de sua vida, pela 
experiência de perder algo porque não confiou em Deus? Qual a 
melhor postura a tomar, após esse reconhecimento? 

2. Diante do fracasso, ouça a voz de Deus e obedeça as suas orientações. 

Quando	 enfrentamos	 situações	
de	derrota	ou	fracasso	na	vida,	não	
devemos	ficar	apenas	lamentando.	
É	 preciso	 agir.	 Não	 basta	 orar:	 é	
preciso também ouvir e obedecer 
às	orientações	do	Senhor	por	meio	
de sua Palavra. Perceba que Josué 
orou e a resposta pareceu muito 
dura: Levante-se! Por que você 
está aí prostrado? (Js 7:10). Essas 
palavras soam como uma resposta 
de ira contra Israel, por conta do 
pecado do povo. Deus repreen-
deu, mas também animou o povo: 

Não tenha medo! Não se desani-
me! (Js 7:10-13, 8:1-2)

Deus nos dá o livre arbítrio, mas 
sempre nos orienta, quanto ao me-
lhor caminho a escolhermos. No rela-
to bíblico, ao ouvir a palavra do Se-
nhor,	Josué	não	vacilou:	passou	todas	
as orientações de Deus para o exérci-
to (Js 8:4-8). Devemos agir da mesma 
forma. Sempre vale a pena obedecer 
à	 voz	 e	 ao	 comando	de	Deus,	 pois	
ele nunca volta atrás em sua palavra 
e	tem	sempre	a	melhor	direção	para	
nossa	vida	e	é	fiel	em	suas	promessas.
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06. No capítulo 8 de Josué, vemos Israel obtendo a vitória sobre 
a cidade de Ai. O que você aprende desse episódio? Qual a 
importância de ouvir e obedecer às orientações de Deus?

DESAFIO DA SEMANA 

Deus está cuidando constantemente de seu povo e quer que 
este	vença.	Mas	o	sucesso	não	pode,	de	forma	alguma,	afastar-nos	
de	 Deus.	 Cuidemos	 para	 não	 acharmos	 que	 conseguimos	 êxito	
porque somos bons o bastante. Lembremos que a vitória sempre 
vem do nosso Deus. 
Lembremo-nos,	ainda,	de	confessar	nossos	pecados.	Reflitamos	

nas nossas atitudes, nestes últimos dias, e, se necessário, confesse-
mos, arrependamo-nos e comecemos a fazer tudo diferente, pois o 
que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as 
confessa e deixa, alcançará misericórdia (Pv 29:13).

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 04/02 Hb 1 Gn 45:1-46:27 Sl 36

 Segunda-feira 05/02 Hb 2 Gn 46:28-47:31 Sl 37

 Terça-feira 06/02 Hb 3:1-4:13 Gn 48 Sl 38

 Quarta-feira 07/02 Hb 4:14-6:12 Gn 49-50 Sl 39

 Quinta-feira 08/02 Hb 6:13-20 Ex 1-2 Sl 40

 Sexta-feira 09/02 Hb 7 Ex 3-4 Sl 41

 Sábado 10/02 Hb 8 Ex 5:1-6:27 Pv 1
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Pecado	não	se	cura	com	remédios	humanos.	Não	há	terapias	alternativas	que	
o sarem, tampouco a farmacologia e a psicoterapia têm poder para arrancar, de-
finitivamente,	da	alma	humana	as	manchas	do	pecado.	O	cristão	que,	de	 fato,	
evangeliza os pecadores, com o desejo de curá-los da doença que os poderá 
matar	eternamente,	usa	o	único	remédio	eficaz,	em	três	dozes:	apresentação	do	
diagnóstico	da	doença	 (o	pecador	está	 condenado	à	morte	eterna	–	Rm	3:23,	
6:23),	apresentação	do	tratamento	da	doença	(o	único	remédio	é	Jesus	–	Lc	9:56;	
Jo	14:6)	e	a	aplicação	desse	tratamento	(o	doente	decide	receber	o	remédio	em	
sua	vida,	para	ser	curado	–	Jo	1:11-13;	At	3:19,	11:21).
A	Bíblia	Sagrada	alerta	sobre	os	falsos	mestres	e	os	falsos	profetas	(Mt	7:5;	2	Pd	

2:1). Ela admoesta sobre a necessidade de ter cuidado com os mercenários e com 
os	que	semeiam	um	evangelho	falso	ou	a	falsa	cura	(Jo	10:12;	Gl	1:6-8).	São	aler-
tas	veementes	para	os	doentes,	dizendo-lhes:	“Há	remédios	falsos	no	mercado.	
Se	vocês	os	ingerirem,	vão	morrer!”.	Portanto,	os	cristãos	genuinamente	verda-
deiros carregam consigo a tríplice dose do único remédio que cura, cuja essência 
é	Jesus	Cristo,	o	Filho	do	Deus	Vivo.	Eles	levam	esse	poderoso	remédio	àqueles	
que	estão	em	estado	terminal	de	pecado,	ressuscitando-os	para	a	vida	eterna	(Ef	
2:1-8). Seja um evangelista autêntico! Você é portador do único remédio que cura 
os pecadores. Leva-o até eles. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

O ÚNICO REMÉDIO QUE CURAMOMENTO MISSIONÁRIO

7
17 DE FEVEREIRO DE 2018

Sexta-feira, 16/02 – 18h46
Sábado, 17/02 – 18h45

Ou acesse goo.gl/xurWRz

D 11/02 Js 14:8-15

S 12/02 Js 15:1-12

T 13/02 Js  15:13-19

Q 14/02 Js 15:20-32

Q 15/02 Js 15:33-63

S 16/02 Js 16:1-5

S 17/02 Js 16:6-10

LEITURA DIÁRIA
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.

7 Alianças 
perigosas

17 DE FEVEREIRO DE 2018

OBJETIVO
Mostrar ao estudante  
que tomar decisões  
sem o conselho do  
Senhor pode trazer  
graves consequências. 

Sexta-feira, 16/02 – 18h46
Sábado, 17/02 – 18h45

Ou acesse goo.gl/xurWRz

INTRODUÇÃO

A	essência	 da	 vida	 cristã	 é	 permitir	 que	Deus	
guie todos os passos que vamos dar, uma vez que, 
para	 ele,	 não	 existem	 surpresas	 ou	 imprevistos.	
Mas,	mesmo	sabendo	isso,	às	vezes	julgamos	que	
algumas decisões podem ser tomadas sem o con-
selho do Senhor, o que nos leva a cometer erros 
graves. Josué fez isso, quando, em determinado 
momento,	 deixou	 de	 buscar	 a	 direção	 e	 o	 auxí-
lio do Senhor. Precipitadamente e julgando pela 
aparência, tentou resolver tudo sozinho e acabou 
fazendo uma aliança com o inimigo.

I. FATOS PARA RECORDAR

Quando	Josué	assumiu	o	lugar	de	Moisés	para	
ir	à	frente	do	povo	de	Israel,	na	conquista	de	Ca-
naã,	deveria	consultar	o	Senhor	em	todos	os	mo-
mentos. Esse seria um dos segredos de seu suces-
so (Nm 27:18-21). Contudo, no texto do estudo de 
hoje, Josué 9 a 10:27, vemos este líder falhando 
justamente	nessa	questão.

TEXTO-BASE
Foram a Josué, ao acampamento de Gilgal, e 
disseram a ele e aos homens de Israel: “Viemos 
de uma terra distante. Queremos que façam um 
acordo conosco”. (Js 9:6)

D 11/02 Js 14:8-15

S 12/02 Js 15:1-12

T 13/02 Js  15:13-19

Q 14/02 Js 15:20-32

Q 15/02 Js 15:33-63

S 16/02 Js 16:1-5

S 17/02 Js 16:6-10

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: BJ 103 | HBJ 271 • Final: BJ 411 | HBJ 128
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1. A ordem dada por Deus: 
Quando	Deus	 entregou	 a	 Israel	 as	
leis, havia duas, em particular, que 
ficavam	 em	 evidência.	 A	 primeira	
dizia	que	os	israelitas	não	deveriam	
fazer qualquer aliança com os povos 
que	habitavam	Canaã	(Ex	34:11-13).	
A outra lei dizia que os israelitas de-
veriam fazer acordos de paz somen-
te com os povos que moravam em 
terras distantes (Dt 20:10,15).

Essas ordens eram para a pro-
teção	de	Israel.	Deus	sabia	que	as	
alianças com os povos cananeus 
levariam os israelitas a cometer as 
mesmas abominações que aqueles 
povos cometiam: idolatria e estilo 
de vida violento e promíscuos (Dt 
20:17-18). Certamente, uma alian-
ça assim os conduziria a casamen-
tos mistos e os levaria a servir aos 
deuses cananeus (Dt 7:3-4).

Infelizmente, os israelitas desobe-
deceram a tais ordens, muitas vezes, 
ao longo de sua história, e isso os 
afastou da vontade de Deus, em vá-
rias	ocasiões	 (Jz	2:12;	1	Rs	11:1-4).	
Inclusive, segundo a Bíblia, o cati-
veiro babilônico, oitocentos anos 
depois de Josué, ocorreu também 
em	 razão	 dos	 costumes	 cananeus	
adotados por Israel (Jr 9:13-16). Pois 
bem, o texto de Josué em estudo 
relata um dos primeiros momentos 
em que os israelitas desobedeceram 
às	ordens	divinas,	nesse	sentido.

2. A mentira dos gibeonitas: 
Os israelitas já haviam atravessado 

o	 Jordão,	 conquistado	 Jericó	 e	 a	
cidade de Ai. As notícias do poder 
de Deus e da vinda triunfante do 
exército israelita já haviam chega-
do, antes mesmo de a cidade de 
Jericó ser destruída. Em resposta a 
isso,	os	reis	de	Canaã	fizeram	uma	
grande aliança entre si para bata-
lhar contra Josué e seu exército.
O	que	nos	chama	à	atenção	é	a	

decisão	 tomada	 pelos	 moradores	
de	Gibeão,	que,	ao	invés	de	se	jun-
tarem	àqueles	reis,	preferiram	fazer	
uma aliança com Israel, através de 
uma mentira. Embora morassem 
perto de Israel, disseram que eram 
de	longe.	Não	sabemos	se	eles	co-
nheciam as leis de Israel, segundo 
as quais, para as nações distantes, 
deveria ser oferecido um acordo de 
paz;	mas,	seguramente,	eles	conhe-
ciam a história e tudo o que Deus 
havia feito por Israel (Js 9:9,24).

Os gibeonitas vestiram-se de 
roupas e sandálias velhas e con-
taram a sua mentira: Este nosso 
pão estava quente quando o em-
brulhamos em casa no dia em que 
saímos de viagem para cá. Mas ve-
jam como agora está seco e esmi-
galhado (Js	9:12-13).	Eles	fingiram	
acreditar em Deus e pareciam es-
tar	se	convertendo	às	leis	de	Israel,	
mas	 era	 tudo	 encenação.	 Assim,	
tapeados,	sem	buscar	a	orientação	
do Senhor e sem discernimento es-
piritual,	os	israelitas	fizeram	aliança	
com os gibeonitas (Js 9:14-15).
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3. O resultado da aliança: Três 
dias após fazerem essa aliança, os 
israelitas descobriram a mentira, 
pois, ao continuar a marcha do 
exército,	logo	chegaram	às	cidades	
dos	 gibeonitas:	 Gibeom,	 Quefira,	
Beerote	e	Quiriate-Jearim	(Js	9:16-
17). A mentira foi revelada rapida-
mente. Se Josué tivesse esperado 
mais um pouco para tomar a deci-
são,	não	teria	feito	aquela	aliança.

Embora os gibeonitas tivessem 
contado uma história falsa e a base 
daquela aliança fosse a mentira, o 
juramento fora feito diante do Se-
nhor. Josué tentou voltar atrás, mas 
Deus	 não	 permitiu	 (Js	 9:19-20).	 A	
aliança	 não	 podia	 ser	 quebrada.	
Ele deveria honrar o compromisso 
e arcar com as consequências. O 
primeiro resultado foi a crítica: toda 
a comunidade de Israel passou a 
criticar seus líderes. Essa aliança 
jamais deveria ter ocorrido, pois o 
povo gibeonita era o típico de Ca-
naã:	 lascivo,	 feiticeiro,	 corrupto	 e	
servo de Baal.
Josué	ficou	sem	saída,	tendo	de	

conviver	 com	eles.	Mas,	 em	 razão	
da mentira, o líder fez dos gibeo-
nitas servos tiradores de água e le-
nhadores. Os gibeonitas preferiram 
submeter-se ao trabalho pesado a 
morrer, como os moradores de Je-
ricó. Veja que curioso: Em 2 Samuel 
21:1, vemos Israel sendo castigado 
por Deus por quebrar essa aliança, 
quando Saul matou os gibeonitas. 

4. A graça de Deus revelada: 
As consequências dessa aliança 
não	 terminam	 ainda.	 Quando	 o	
rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, 
soube que os gibeonitas haviam 
feito um acordo de paz com Israel, 
teve medo. Em resposta a isso, ele 
se	uniu	a	mais	quatro	reis	(Hoão,	rei	
de Hebrom, a Piram, rei de Jarmu-
te,	a	Jafia,	rei	de	Láquis,	e	a	Debir,	
rei de Eglom), e, juntos, atacam os 
gibeonitas (Js 10:1-5).

Diante disso, os gibeonitas pedi-
ram socorro para Josué, que, ago-
ra, tinha de honrar a aliança que 
havia feito. É nesse momento que 
vemos a graça de Deus sobre Israel 
e sobre os gibeonitas, que, apesar 
de falharem no momento da alian-
ça, encontraram o favor do Senhor 
para batalhar contra esses cinco 
reis. Josué marchou uma noite in-
teira com seu exército, e os atacou 
de surpresa.

Deus fez que o grande exército 
inimigo se confundisse e os israe-
litas	 tivessem	 uma	 grande	 vitória;	
ainda lançou uma forte chuva de 
pedra sobre os que estavam fugin-
do.	Foi,	então,	que	aconteceu	um	
dos milagres mais conhecidos do 
Antigo Testamento: Josué clamou 
a Deus, e o sol e a lua pararam, 
sendo	que	o	dia	ficou	mais	longo,	
para que a vitória de Israel fosse 
completa (Js 10:6-15).

Nessa história, vemos que fazer 
uma aliança ou tomar qualquer de-
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cisão,	 sem	o	 conselho	do	Senhor,	
pode trazer graves consequên-
cias. Mas também vemos que, ao 
errar, podemos clamar ao Senhor, 
e ele nos dará um caminho a se-

guir, por sua graça e misericórdia. 
O Deus da Bíblia leva muito a sério 
as	alianças	que	são	feitas;	por	isso,	
nos orienta a agir com sabedoria e 
discernimento, ao fazê-las. 

01. Com base no item 1; Ex 34:10-16; Dt 20:10,15, responda: Quais 
as ordens dadas por Deus, com relação às alianças com os povos que 
habitavam Canaã? Por que essas alianças eram perigosas? 

02. Com base no item 2 e em Js 9:3-11, qual foi a mentira dos 
gibeonitas para conseguirem uma aliança com Israel? Na sua opinião, 
por que Israel foi enganado tão facilmente? Leia também Js 9:14-15.

03. Após ler o item 3 e Js 9:16-20, responda: Como os israelitas 
descobriram a mentira? Por que, apesar disso, eles não atacaram os 
gibeonitas? Quais foram as consequências dessa aliança para Israel?

04. Apesar das falhas da liderança de Israel, nessa aliança com os 
gibeonitas, como podemos ver a graça de Deus nessa história? 
Baseie-se no item 4 e em Js 10:1-27. 
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II. LIÇÕES PARA PRATICAR

1. Cuidado com as alianças.

Decisões precipitadas geram 
consequências	 ruins.	 Isso	 ficou	
bem evidente nessa história de 
Josué. Vemos, também, que Deus 
confirma	 as	 alianças	 que	 fazemos	
diante	dele,	mesmo	quando	não	o	
consultamos para fazê-las. Ele leva 
a	 sério	 as	 alianças.	 Isso	 significa	
que temos de assumir as conse-
quências de nossas escolhas, cum-
prir os nossos votos. Deus desa-

prova que quebremos as alianças 
feitas diante dele. 
Quantos	 casamentos	 nunca	

deveriam ter começado e contra-
tos	não	deveriam	ter	sido	assina-
dos! Devemos consultar o Senhor 
sempre, avaliar profundamente 
todas as implicações, para que 
não	 façamos	 como	Josué.	Deve-
mos ter cuidado com as alianças 
que fazemos. 

05. Como você tem agido diante das decisões a tomar? Você faria 
o mesmo que Josué, ao perceber que tomou a decisão errada, ou 
tentaria resolver a situação do seu jeito? Responda com sinceridade.

2. Confie na misericórdia do Senhor.

Outra	 lição	 importante	 que	 ex-
traímos	para	a	nossa	vida	é	a	ação	
da graça de Deus para com o seu 
povo.	Temos	de	confiar	que,	mes-
mo	quando	tomamos	uma	decisão	
errada, podemos encontrar no Se-
nhor	a	melhor	saída.	Não	precisa-
mos	 nos	 desesperar.	 Não	 confiar-
mos em Deus, após um erro, só 
nos levará a cometer novos erros.

Mesmo diante de nossas falhas, 
podemos experimentar a miseri-

córdia de Deus. Ele pode nos dar 
uma saída e nos ajudar. Se o casa-
mento	não	está	 indo	bem,	por	es-
colhas erradas, ainda assim, Jesus 
pode transformar a água em vinho. 
Se realizamos algum tipo de acordo 
ou parceria que, agora, só nos pre-
judica, Deus pode transformar isso 
em algo bom, mostrando-nos o que 
fazer.	Uma	decisão	guiada	por	Deus	
agora fará toda a diferença no futu-
ro;	por	isso,	temos	de	confiar	nele.	



54  |  Lições Bíblicas – 1º Trimestre de 2018

DESAFIO DA SEMANA 

Diante de tudo que foi exposto neste estudo, procure buscar 
sempre	a	direção	e	a	aprovação	do	Senhor	em	suas	alianças,	em	
suas decisões, mesmo nas que parecerem ser as mais simples. Nada 
foge ao controle do Senhor. Ele enxerga todos os fatores que in-
fluenciam	uma	decisão.	Somente	ele	pode	nos	dar	o	melhor	cami-
nho a seguir. Busque o conselho do Senhor, em todos os momentos.

Avalie também o que você vive hoje, seja no trabalho, nos rela-
cionamentos, nos negócios ou em qualquer outra área de sua vida. 
Veja	se	algo	é	fruto	de	alianças	feitas	sem	a	orientação	do	Senhor.	
Ao avaliar isso, busque de Deus o caminho a seguir. Deus tem o 
poder de restaurar um casamento, reestabelecer amizades e fazer 
os negócios prosperarem. A graça de Deus é a melhor saída para 
os	nossos	momentos	de	dificuldades,	mesmo	que	estas	sejam	re-
sultados de nossas escolhas erradas.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 11/02 Hb 9:1-22 Ex 6:28-8:32 Pv 2

 Segunda-feira 12/02 Hb 9:23-10:18 Ex 9-10 Pv 3

 Terça-feira 13/02 Hb 10:19-39 Ex 11-12 Pv 4

 Quarta-feira 14/02 Hb 11:1-21 Ex 13-14 Pv 5 

 Quinta-feira 15/02 Hb 11:22-40 Ex 15 Pv 6:1-7:5

 Sexta-feira 16/02 Hb 12 Ex 16-17 Pv 7:6-27

 Sábado 17/02 Hb 13 Ex 18-19 Pv 8

06. De que bênçãos você pode desfrutar, se escolher confiar na 
misericórdia de Deus, ao invés de achar que ele vai tratá-lo de 
acordo com os seus erros? 
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Jesus é o missionário enviado por Deus. Veio até os que havia de salvar. Seu 
exemplo contrasta com a atitude de muitas igrejas que esperam os pecadores 
virem até seu prédio. A Bíblia diz que Jesus, além de ter deixado os céus, deixou 
a Judéia, e foi outra vez para a Galileia. Depois, era-lhe necessário passar por Sa-
maria. Em seguida, o Salvador foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. 
A Bíblia ainda diz que o missionário de Deus, estando cansado do caminho, as-
sentou-se assim junto da fonte (Jo	4:3-6).	O	exemplo	de	Jesus	é	claro:	a	igreja	não	
pode esperar os pecadores virem até ela, mas ela é que deve ir até os pecadores. 
	O	Senhor	determinou	à	igreja:	Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos 

fiz, façais vós também (Jo 13:15). O Espírito Santo está agindo para levá-la para 
“fora	da	porta”,	rumo	aos	pecadores.	O	livro	de	Hebreus	informa	que	Jesus, para 
santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta.	Por	essa	razão,	
o	escritor	sagrado	diz	à	igreja:	Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu 
vitupério (Hb 13:12-13). 

Jesus espera que você se levante do banco da igreja e, assim como ele, vá 
até	os	pecadores	por	quem	ele	se	entregou.	Assim	como	Jesus	“deixou”,	“foi”,	
“passou”	e	“caminhou”	rumo	aos	pecadores,	vá,	urgentemente,	ao	encontro	de	
um perdido e leve o Savador a ele. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

INDO AOS PECADORESMOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.

8 Tomando  
posse da terra

24 DE FEVEREIRO DE 2018

Sexta-feira, 23/02 – 18h41
Sábado, 24/02 – 18h40

Ou acesse goo.gl/BHNNw6

INTRODUÇÃO

Vitórias e mais vitórias. Esse seria um bom resu-
mo do trecho do livro de Josué que iremos tratar 
nesta	 lição	 (Js	 10:28-12:24).	 Esses	 capítulos	des-
crevem as várias conquistas de Josué e do povo 
de Israel, que estavam no processo de tomar pos-
se da terra prometida. Tais conquistas eram frutos 
da	fidelidade	de	Deus	em	cumprir	suas	promessas.	
Não	havia	tecnologia	bélica	ou	contingente	militar	
capaz de impedir o Deus de Israel, como veremos 
em	nosso	estudo.	Então,	vamos	lá!	

I. FATOS PARA RECORDAR

Após	cruzar	o	Jordão,	o	exército	israelita,	sob	a	
liderança de Josué, começou um tempo de con-
quistas. Em sua campanha militar, eles primeiro 
marcharam	para	a	direção	sul	e	depois	para	o	nor-
te. Enfrentaram e venceram exércitos numerosos e 
conquistaram suas cidades e seus territórios. Nos 
capítulos 10 a 12, vemos relatos detalhados dessas 
batalhas.	Duas	questões	se	destacam:	a	ação	de	
Deus e o extermínio dos cananeus.

TEXTO-BASE
No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a 
feriu à espada, bem como ao seu rei; destruiu-os 
totalmente e a todos os que nela estavam, sem 
deixar nem sequer um. (Js 10:28)

D 18/02 Js 17:1-10

S 19/02 Js 17:11-18

T 20/02 Js 18:1-10

Q 21/02 Js 18:11-20

Q 22/02 Js 18:21-28

S 23/02 Js 19:1-9

S 24/02 Js 19:10-16

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Mostrar que as conquistas 
de Israel eram resultado  
do agir de Deus, 
buscando, ao mesmo 
tempo, explicar a morte 
dos	habitantes	de	Canaã,	
à	luz	de	seu	contexto	
histórico e bíblico. 

Hinos – Inicial: BJ 68 | HBJ 258 • Final: BJ 337 | HBJ 14
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1. Deus luta pelo seu povo: A 
primeira parte do trecho de nos-
so estudo é Josué 10:28-43. Estes 
versículos narram as conquistas 
militares do povo de Israel sobre 
as	cidades	do	sul	de	Canaã	e	 fa-
zem um resumo da campanha mi-
litar de Josué e seus resultados, 
até	 aquele	 momento.	 São	 sete	
cidades conquistadas: Maquedá, 
Libna, Laquis, Gezer, Eglom, He-
brom e Debir. 

O relato da campanha militar de 
Josué,	no	sul	de	Canaã,	termina	di-
zendo: ... o SENHOR, Deus de Is-
rael, pelejava por Israel (Js 10:42). 
Isso	explica	que	a	 razão	pela	qual	
o povo havia sido bem-sucedido 
na	 batalha	 não	 era	 sua	 capacida-
de militar, sua estratégia de guerra 
ou seu poderio armamentista, mas 
unicamente Deus, que lutava pelo 
seu povo. 

No capítulo 11 de Josué, é rela-
tada a campanha militar de Israel 
contra as terras do norte de Ca-
naã.	Reis	temerosos	pelas	notícias	
das vitórias de Josué formaram 
uma	 coalizão	 de	 cidades	 cana-
neias para lutar contra Israel. Tra-
tava-se	de	um	exército	tão	imenso	
como a areia que está na praia do 
mar (Js 11:4b). 

Além de o exército ser imenso, 
o seu poder bélico era poderoso:  
... tinha muitíssimos cavalos e car-
ros (Js 11:4c). Naquela época, ca-
valos	e	carros	eram	“a	mais	temível	

máquina	 de	 guerra	 disponível”.1 
Qualquer	povo	tremeria,	diante	de	
um ajuntamento militar ofensivo 
como	esse,	mas	não	o	povo	de	Is-
rael. Isso porque Deus dissera: Não 
tenha medo deles (Js 11:6). 

O exército israelita era menor 
e tinha menos recursos e menos 
contingente, mas tinha Deus ao 
seu lado. Mais uma vez, seria o Se-
nhor que lutaria pelo seu povo e 
lhe daria a vitória. Foi exatamente 
isso	que	aconteceu.	O	final	do	ca-
pítulo 11 faz um resumo das con-
quistas israelitas. 

Já o capítulo 12 apresenta todos 
os territórios conquistados, com os 
seus reis vencidos pelo povo, desde 
o tempo de Moisés até o de Josué. 
Ali,	 são	 listadas	 as	 conquistas	 ao	
leste	do	rio	Jordão,	por	Moisés	 (Js	
12:1-6). Depois, as vitórias a oeste 
do	 rio	 Jordão,	 por	 Josué	 (Js	 12:7-
24).	A	ênfase	é	a	de	que,	pela	fideli-
dade de Moisés e Josué e pela obe-
diência dos israelitas, eles estavam 
recebendo a herança prometida. 

Do capitulo 10 até o 12, vemos 
Israel	 vencendo	 batalhas	 que	 não	
tinha capacidade de vencer, der-
rotando exércitos mais poderosos 
que o seu e conquistando terri-
tórios pertencentes a povos mais 
numerosos.	 Qual	 o	 seu	 segredo?	
Deus lutou pelo seu povo.

1. Hess (2006:186) 
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2. O extermínio dos cananeus: 
Outro ponto bem enfático desse 
relato é que as cidades cananeias 
foram plenamente devastadas e 
seus habitantes, mortos, durante a 
conquista.	Como	entender	isso?	O	
Senhor Deus de Israel, que é bon-
doso e santo, teria mesmo ordena-
do	tal	destruição?	
Muitos	 cristãos	 ficam	 chocados,	

ao lerem essas cenas. Já os céticos 
utilizam essa narrativa para zombar 
do cristianismo, dizendo que cre-
mos num Deus truculento e sangui-
nário. Contudo, para entender cor-
retamente o que ocorreu, no perío-
do	da	conquista	de	Canaã,	a	respei-
to deste extermínio, é preciso que 
algumas questões estejam claras na 
mente do estudante da Bíblia.2 

Em primeiro lugar, é preciso lem-
brar a promessa feita por Deus, e re-
petida várias vezes, aos patriarcas, 
segundo a qual aquela terra perten-
cia	 aos	 descendentes	 de	 Abraão,	
que, no devido tempo, iriam pos-
sui-la (Gn 12:1,7, 13:14,15,17, 
15:13-16, 17:8, 26:3-4, 28:13). 
Na	 época	 de	 Josué,	 Canaã	 era	

constantemente disputada por di-
versas nações conquistadoras, que 
subjugavam os nativos. Os pró-
prios povos dali viviam em guerra 
entre si. Diante disso, poderíamos 
até	 afirmar	 que	 Canaã	 era	 terra	

2. Stott (2007:70)

ninguém.	Contudo,	a	Bíblia	afirma	
que	aquele	lugar,	onde	Abraão	ha-
bitara, era de Israel, por decreto e 
promessa	 de	 Deus.	 Canaã	 estava	
em regime permanente de guerra, 
e os israelitas tinham todo o direito 
de lutar por ela. 

Em segundo lugar, é preciso con-
siderar a maldade dos cananeus. O 
Senhor	 disse	 a	 Abraão	 que	 seus	
descendentes só possuiriam a terra 
quando a maldade dos cananeus 
atingisse a medida completa (Gn 
15:16). Inclusive, a Bíblia diz que 
os israelitas venceriam facilmente 
os	cananeus,	não	porque	os	eram	
merecedores disso ou justos, mas 
porque os cananeus eram extrema-
mente perversos (Dt 9:1-5). Embo-
ra fossem descendentes de um dos 
filhos	de	Noé,	sempre	afrontaram	a	
Deus com seus costumes (Lv 18:24-
30,	 20:22-24;	 Dt	 12:29-31;	 1	 Rs	
14:24,	21:26;	2	Rs	16:3,	17:8,	21:2).	

Os cananeus eram conhecidos 
por	 sua	 violência,	 opressão	 social,	
promiscuidade sexual, por seus ví-
cios	vergonhosos	e	por	sacrificarem	
suas crianças aos demônios, em ri-
tos de fertilidade. Esses atos eram 
tão	repugnantes	que	deveriam	ser	
completamente rejeitados pelos is-
raelitas. A Bíblia usa a imagem da 
terra vomitando seus habitantes, 
para	expressar	essa	rejeição.	Além	
disso, Israel fora advertido de que, 
se praticasse os mesmos atos, tam-
bém seria vomitado. Deus julgou 
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os cananeus através de Israel. Po-
rém, em muitos casos, era o pró-
prio Deus quem executava juízo so-
bre os cananeus. Ele, literalmente, 
lutava por Israel. 

Em terceiro lugar, é preciso 
considerar	o	perigo	de	corrupção.	
A ordem de Deus era que os is-
raelitas	 não	 deveriam	 fazer	 ne-
nhum acordo com os cananeus. 
Deveriam destruí-los, com todas 
as suas parafernálias idolátricas, 

para	não	se	contaminar	(Dt	7:2,6,	
18:9). A simples convivência com 
eles seria desastrosa.

Assim, podemos concluir que o 
extermínio dos cananeus foi, sim, 
ordenado pelo Senhor. Essa é a 
única vez em que isso ocorre na Bí-
blia;	é	uma	exceção	para	tratar	de	
uma	situação	exclusiva.3 

3. idem

01. Com base no item 1, responda: O que Josué 10:28 e 11:6-8 nos 
ensinam a respeito das vitórias de Israel sobre os cananeus? Como 
eram os exércitos inimigos e por que os israelitas os venciam?

02. Por que é difícil entender os relatos da conquista de Canaã? Que 
promessa feita aos patriarcas pode nos ajudar a entender isso? Os 
israelitas tinham o direito de lutar por aquela terra? Leia o item 2; 
Gn 12:1,7, 13:14,15,17, 15:13-16, 17:8, 26:3-4, 28:13. 

03. Após ler o item 2; Gn 15:16; Lv 18:24-30, 20:22-24; Dt 9:1-5, 
responda: O que a Bíblia diz sobre a maldade das cananeus? Por que 
esse fato trouxe a estes o extermínio, como forma de juízo divino?
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04. Com base em Dt 7:1-6; 12:29-31, responda: A destruição dos 
povos de Canaã foi algo ordenado por Deus aos israelitas? Qual era 
o risco, se Israel descumprisse essa ordem? 

II. LIÇÕES PARA PRATICAR 

1.  Ao olhar a corrupção deste mundo, jamais esqueça a justiça 
de Deus.

Os	relatos	da	destruição	dos	po-
vos cananeus pelo povo de Israel, 
por	ocasião	da	conquista	da	terra,	
precisam ser entendidos como o 
justo julgamento de Deus sobre o 
mal	(Gn	15:16;	Lv	18:24-28,	20:23).	
Tais relatos nos lembram da ver-
dade bíblica de que Deus é o juiz 
de toda a Terra (Gn 18:25). Houve 
momentos, conforme as Escrituras, 
em	que	a	maldade	e	a	 corrupção	
humana	chegaram	a	níveis	tão	de-
ploráveis e elevados que Deus in-
terveio com seu juízo. 

Ele enviou o dilúvio, pois a Terra se 
encheu	de	iniquidade;	julgou	Sodo-
ma	e	Gomorra;	prometeu	que	 faria	
o mesmo ao seu povo, quando este 
se corrompesse, como os cananeus 
(Gn	6:5,12,	18:20;	Dt	28:36,37;	2	Rs	
24:14, 25:7). Deus é justo e se opõe 
ao	mal.	Já	imaginou	um	juiz	que	não	
exercesse	justiça?	Deus	não	é	assim.	
Não	podemos	nos	esquecer	disso	ja-
mais. Ainda hoje, ele pode trazer juí-
zo	sobre	alguma	nação.	Mas,	um	dia	
ele, há de julgar todos os homens e a 
corrupção	do	mundo	(Ap	20:11-15).	

05. O que a justiça de Deus tem a nos dizer sobre a corrupção de nosso 
mundo? Um dia acabará a maldade neste mundo? Como isso acontecerá?

2.  Ao olhar a corrupção deste mundo, jamais esqueça o amor 
gracioso de Deus. 

É verdade que Deus exerceu 
juízos, quando a maldade humana 
atingiu níveis elevados e saturados. 

Realmente, ele reservou um dia em 
que, de uma vez por todas, julgará 
o	mal	 (At	 17:30-31).	Mas	 não	po-
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demos esquecer também que, ao 
ver este mundo pervertido, que 
merecia a sua justa ira, ele decidiu 
enviar seu único Filho para pagar a 
dívida de cada pecador e salvá-lo 
por sua graça (Rm 3:24-28, 5:1-11). 
Por	 que	 ele	 fez	 isso?	 Por	 amor	

(Jo 3:16). Lembremos que, segun-
do o Antigo e o Novo Testamento, 
Deus ama todas as nações e tem 

o plano de salvá-las, restaurando, 
num dia futuro, a paz a este mun-
do de guerra e violência (Gn 3:8, 
12:3;	 Is	 2:4,	 9:2-7;	 11:1-9;	 2	 Pd	
3:12-13). Nesse dia, todas as na-
ções	 louvarão	a	Deus	 (Ap	5:9-12).	
O	que	aconteceu	em	Canaã	jamais	
acontecerá novamente, pois Deus 
extinguirá a morte (Ap 21:1-7). Ele 
nos ama! 

06. Com base na segunda aplicação e nos textos citados, converse 
sobre como o amor de Deus e a eternidade são consolos para todos 
nós, ao olharmos para a corrupção do nosso mundo. 

DESAFIO DA SEMANA

O trecho do livro de Josué que estudamos nesta semana traz inú-
meros	desafios.	O	primeiro	deles	é	o	de	reconhecer	que	nossas	con-
quistas	são,	na	verdade,	dádivas	que	Deus	nos	concede.	É	ele	quem	
nos ajuda, nos abençoa, nos dá capacidade de vencer as batalhas. 
Que	tal	agradecer	a	Deus,	em	oração,	por	suas	últimas	conquistas,	
reconhecendo	que	tudo	vem	dele?	Talvez	você	possa	destinar	uma	
oferta	de	gratidão	para	ajudar	um	necessitado	ou	missões.

Você sabe que os céticos utilizam o relato da morte dos cana-
neus	para	questionar	a	Deus?	Que	tal	assumir	mais	este	desafio	de	
estudar	sobre	esse	assunto?	Na	bibliografia	desta	lição,	há	alguns	
livros que você pode ler para se aprofundar, caso queira. Além dis-
so, no portaliap.com.br, você encontra os comentários adicionais 
desta	lição.	Leia	com	atenção	os	argumentos	apresentados	neste	
estudo. Prepare-se para defender sua fé!
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PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 18/02 Mt 1 Ex 20-21 Pv 9

 Segunda-feira 19/02 Mt 2 Ex 22-23 Pv 10

 Terça-feira 20/02 Mt 3 Ex 24 Pv 11

 Quarta-feira 21/02 Mt 4 Ex 25-27 Pv 12

 Quinta-feira 22/02 Mt 5:1-20 Ex 28-29 Pv 13

 Sexta-feira 23/02 Mt 5:21-48 Ex 30-32 Pv 14

 Sábado 24/02 Mt 6:1-18 Ex 33-34 Pv 15
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Como	uma	pessoa	não-salva	poderá	se	interessar	por	algo	que	venha	de	você,	
que	já	crê	no	Senhor	Jesus?	Resposta:	interessando-se	por	ela!	É	o	que	aprende-
mos com Jesus. A Bíblia declara que ele foi até a fonte, assentou-se junto a ela, 
quando, aproximadamente, ao meio dia aproximou-se uma mulher samaritana 
para tirar água. Jesus tomou a iniciativa e travou um diálogo com ela: Disse-lhe 
Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar 
comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes 
de beber a mim, que sou mulher samaritana? (porque os judeus não se comuni-
cam com os samaritanos)	(Jo	4:6-9).	Perceba	o	interesse,	a	iniciativa,	a	disposição	
de Jesus em buscar o diálogo com uma pessoa totalmente perdida. 

A iniciativa de Jesus em socorrer a mulher samaritana ensina que a igreja pre-
cisa, primeiramente, interessar-se pelas pessoas de fora, se quiser que se inte-
ressem pelo que a igreja tem a dizer. Ao aproximar-se da samaritana, o Senhor 
demonstrou	compaixão.	É	este	mesmo	sentimento	que	devemos	ter,	ao	demons-
trarmos	 interesse	pelas	pessoas	que	ainda	não	 têm	o	evangelho	de	Cristo (Fp 
2:5). Noutras palavras, antes de pregarmos para os perdidos, aproximemo-nos 
deles,	sejamos	seus	amigos,	estejamos	presentes	em	suas	dificuldades,	“tome-
mos	água”	com	eles,	oremos	por	eles	e,	em	seguida,	testemunhemos	de	Jesus	
Cristo a eles. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

INTERESSE PELOS PERDIDOS MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.

9 A guerra  
não acabou

3 DE MARÇO DE 2018

Sexta-feira, 02/03 – 18h35
Sábado, 03/03 – 18h34

Ou acesse goo.gl/jfiier

INTRODUÇÃO

Na semana passada, estudamos sobre várias 
batalhas e conquistas do povo de Deus, liderado 
por Josué. Sem dúvida, este foi um grande guer-
reiro,	porque	contava	com	a	bênção	de	Deus.	Na	
presente	lição,	daremos	início	ao	estudo	da	segun-
da parte do livro que leva seu nome. Este trecho 
trata	do	final	da	vida	dele	e	inicia-se	com	a	infor-
mação	de	que	Josué já estava velho e avançado 
em idade (Js 13:1). É possível que ele já tivesse em 
torno de uns 100 anos. Velho e cansado, já tendo 
feito sua parte, dividiu a terra entre as doze tribos 
de Israel. Mas engana-se quem pensa que as guer-
ras haviam acabado: ainda havia muita terra para 
ser	conquistada;	ainda	não	era	tempo	para	relaxar.

I. FATOS PARA RECORDAR

A	palavra	“herança”	se	repete	mais	de	cinquen-
ta vezes em Josué 13:1-21:45, texto-alvo do nosso 
estudo. Esse é o tema dominante do trecho. Deus 
havia	prometido	a	terra	de	Canaã	para	Israel,	e,	ago-
ra, ele estava recebendo sua herança. Mesmo com 

TEXTO-BASE
Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias; e 
disse-lhe o SENHOR: Já estás velho, entrado 
em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se 
possuir. (Js 13:1)

D 25/02 Js 19:17-23

S 26/02 Js 19:24-31

T 27/02 Js 19:32-39

Q 28/02 Js 19:40-48

Q 01/03 Js 19:49-51

S 02/03 Js 20:1-6

S 03/03 Js 20:7-9

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Com base no relato 
sobre	a	divisão	das	terras	
entre as tribos de Israel, 
desafiar	os	estudantes	da	
Bíblia a continuar sempre 
confiando	em	Deus	e	
obedecendo a sua Palavra.

Hinos – Inicial: BJ 223 | HBJ 26 • Final: BJ 49 | HBJ 95
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muita terra para ser conquistada, o 
direito de propriedade foi dividido 
entre as tribos. Restava a cada tribo 
continuar	confiando	em	Deus,	obe-
decer-lhe e terminar de conquistar 
a terra. Vejamos com mais detalhes 
como	se	deu	essa	divisão.

1. Orientação desafiadora: Con-
forme já foi dito, Josué estava velho 
e avançado em idade. Ainda havia 
muita terra para ser conquistada (Js 
13:1-6). Nesse contexto, Deus apre-
sentou	 uma	 orientação	 bem	 clara	
para o líder: Reparte agora esta ter-
ra como herança às nove tribos e à 
meia tribo de Manassés (Js 13:7).

Muitas tribos receberam, como 
herança,	 terras	 ainda	não	conquis-
tadas.	Deus	fez	isso	como	um	“de-
safio	constante	à	fé	destas	tribos”.1 
As tribos receberiam a terra, e preci-
sariam	ir	à	batalha,	para	expulsar	os	
povos que lá viviam. A ordem para 
dividir a terra entre as nove tribos e 
meia	e	não	entre	as	doze	deve-se	
ao fato de que duas tribos e meia 
já haviam recebido sua herança, por 
meio de Moisés (Js 13:8-33).

2. Guerreiro exemplar: Seguindo 
as orientações do Senhor, Josué e os 
principais líderes entre os israelitas 
iniciaram	a	divisão	da	terra,	por	sor-
teio (Js 14:1-5). Mas, antes de qual-
quer	tribo	receber	sua	porção,	quem	
as recebeu foi Calebe, homem de 

1. Carson (2009:384)

Deus, que, com oitenta e cinco anos, 
continuava	 confiando	 no	 poder	 do	
Senhor, sem desanimar (Js 14:6-15). 
Ele pediu a Josué que cumprisse uma 
promessa de Moisés a seu respeito, e 
recebeu Hebrom como herança.

Assim como aconteceria com 
as	 tribos,	 Calebe	 não	 pediu	 ter-
ras já conquistadas. As terras que 
suplicou como herança possuíam 
gigantes,	cidades	 fortificadas,	mas	
ele disse: ... eu os expulsarei como 
o Senhor prometeu (Js 14:12). A 
guerra ainda continuaria para Cale-
be. Ele é exemplo de homem cheio 
de	fé,	que	confia	sempre	em	Deus,	
mesmo	frente	às	adversidades.

3. Insatisfação exagerada: Em 
Josué	15,	temos	o	início	da	divisão	
das terras entre as tribos. Judá foi 
a primeira a ser contemplada e re-
cebeu	um	grande	território;	na	se-
quência,	 temos	 os	 filhos	 de	 José.	
São	 dois	 capítulos:	 um	 sobre	 os	
efraimitas e outro sobre a meia tribo 
de Manassés (Js 16-17). Essas duas 
tribos achavam-se grandes demais 
para a herança que receberam.

As únicas tribos que reclamaram 
dos seus territórios foram as tribos 
dos	 filhos	 de	 José.	 Josué,	 então,	
exortou-os a batalhar para conseguir 
mais terras. A resposta deles ao líder 
mostrou a todos o seu fracasso, a sua 
preguiça	e	a	sua	falta	de	visão.	Josué	
ainda	 tentou	 encorajá-los	 a	 confiar	
em Deus, mesmo diante de inimigos 
aparentemente fortes.
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4. Mulheres corajosas: Ainda em 
meio	ao	trecho	que	narra	a	divisão	
das terras entre as tribos de Judá 
e	 dos	 filhos	 de	 José,	 temos	 duas	
histórias bem interessantes de mu-
lheres corajosas. A primeira é sobre 
a	 filha	 de	 Calebe,	 chamada	 Acsa.	
Depois do seu casamento, ela mos-
trou ser uma mulher visionária, ao 
pedir ao seu pai terras com fontes 
de água, visto que havia recebido 
terras no Neguebe, conhecido por 
sua escassez de água2 (Js 15:16-19).

A segunda história é sobre as 
cinco	filhas	de	um	homem	chama-
do	 Zeolofeade,	 que	 não	 tivera	 fi-
lhos homens. Elas se encheram de 
coragem e foram até Josué e o sa-
cerdote requisitar sua herança, com 
base na Palavra do Senhor, e con-
seguiram o que desejam (cf. Nm 
26:33, 27:1-11). Tal como Calebe, 
elas agiram por fé.

5. Repreensão necessária: Nos ca-
pítulos 18 e 19 de Josué, temos a dis-
tribuição	das	terras	para	as	sete	tribos	
que	ainda	não	haviam	 repartido	 sua	
herança. O capítulo 18 inicia-se com 
a	informação	de	que	o	acampamento	
principal do povo de Deus, inclusive o 
tabernáculo, fora transferido para Siló, 
que	ficava	no	centro	da	terra	prome-
tida.	Ali,	Josué	chamou	atenção	dos	
líderes das sete tribos restantes. 

O líder do povo de Deus disse: 

2. Woudstra (2011:224)

Até quando vocês vão esperar para 
tomar posse do restante da terra, 
que o Senhor, o Deus dos seus an-
tepassados, lhe deu? (Js 18:3). A 
palavra hebraica traduzida, aqui, 
por	 “esperar’	 tem	 a	 ver	 com	 “ser	
relaxado”.3 Josué fez uma dura re-
primenda a esses líderes. Logo de-
pois, tomou medidas necessárias 
para	encorajá-los	 a	 colocar	 a	mão	
na massa, guerrear e conquistar a 
terra. Os capítulos apresentam a 
divisão	da	terra	entre	as	sete	tribos	
(Js 18:11-19:51).

6. Medidas fundamentais: Uma 
vez que todas as terras estavam di-
vididas, Josué pôde tomar duas me-
didas fundamentais, que constavam 
na lei de Deus: separar as cidades 
de refúgio e as cidades para os Le-
vitas. As cidades de refúgio eram 
necessárias,	pois	não	havia,	na	épo-
ca, polícia para investigar os crimes. 
Era responsabilidade de cada famí-
lia vingar os crimes de homicídios 
cometidos contra os seus parentes, 
através de um vingador de sangue. 
Qualquer	pessoa	que	matasse	al-

guém poderia procurar abrigo nes-
sas cidades. Lá, seria julgada, para 
saber se o seu crime fora intencio-
nal	ou	não.	Se	não	fora	intencional,	
ela poderia viver na cidade-refúgio 
e ser protegida do vingador de san-
gue;	mas,	caso	tivesse	tirado	a	vida	

3. Carson, op. cit., p.391
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do semelhante de modo intencio-
nal, era entregue ao vingador de 
sangue para ser morta.

Além das cidades de refúgio, 
em Josué 21, temos narrada a es-
colha de 48 cidades, entre o terri-
tório das outras tribos, para serem 
dadas	à	tribo	de	Levi.	Como	os	le-
vitas	não	tinha	herança,	receberam	
essas cidades para viver. Estavam 
espalhados	no	meio	do	povo	e	não	
concentrados numa única cidade, 
pois	 tinham	 também	 a	missão	 de	
ensinar a lei de Moisés. 

No trecho em estudo, apren-
demos que, embora a terra de 
Canaã	 tenha	 sido	 repartida	entre	
as tribos de Israel, a guerra ainda 
não	tinha	acabado.	Não	era	tem-
po de relaxar. Cada tribo ainda 
tinha algumas batalhas a vencer 
(Js 13:1-6,13, 15:14,63, 16:10, 
17:11,12,18, 18:2,3). O trecho ter-
mina	 ressaltando	 a	 fidelidade	 de	
Deus: ele deu a terra a seu povo 
(Js 21:43-45). Assim, o povo de-
veria	confiar	nessa	fidelidade	para	
continuar conquistando. 

01. Leia Js 13:1-6 e comente com a classe sobre a orientação dada por 
Deus a Josué. Podemos dizer que esta orientação é um chamado à fé?

02. Após ler a história de Calebe, em Js 14:6-15, comente com a 
classe sobre a inspiradora história desse guerreiro valente.

03. Leia Js 17:3-4 e 14-18 e fale sobre a insatisfação dos filhos de 
José, além de comentar sobre a coragem das filhas de Zeolofeade.

04. Que repreensão Josué fez às sete últimas tribos, antes de dividir a 
terra, e que medidas fundamentais foram tomadas, nos capítulos 20 e 21?
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II. LIÇÕES PARA PRATICAR 

1. Levemos a sério as promessas de Deus. 

Todo este trecho que estudamos, 
nesta	lição,	termina	com	as	seguintes	
palavras: Nenhuma palavra falhou de 
todas as boas coisas que o Senhor 
prometera à casa de Israel! Tudo se 
cumpriu! (Js 21:45). Parece-nos que o 
objetivo desse longo trecho do livro 
de Josué é mostrar que Deus cumpre 
as suas promessas. Isso deve fazer-nos 
continuar lutando, sem desanimar.

Leve a sério as promessas de 
Deus contidas em sua Palavra. Ele 

sempre cumpre o que diz. No caso 
de Calebe, passaram-se quarenta e 
cinco	anos.	Quando	ele	pediu	sua	
herança, ainda enxergava o mundo 
com	os	olhos	da	fé	e	não	dava	im-
portância	às	aparências.	Sabia	que	
Deus estava com ele, como havia 
prometido. Por isso, aceitou o de-
safio	de	receber	terras,	pelas	quais	
ainda teria de lutar. Levar a sério as 
promessas divinas é um dos segre-
dos da resiliência. 

05. Você conhece pessoas que não levam as promessas de Deus a 
sério? Como podemos evitar isso?

2. Levemos a sério as ordens de Deus.

A ordem de Deus para o seu 
povo era bem clara. Ele estava 
recebendo suas terras por he-
rança e precisava expulsar de lá 
os	seus	moradores.	A	guerra	não	
havia acabado. Cada tribo ain-
da tinha algumas batalhas para 
vencer (Js 13:1-6, 13, 15:14,63, 
16:10, 17:11,12,18, 18:2,3). Con-
tudo, infelizmente Israel falhou 
no cumprimento pleno dessas or-
dens.	Não	expulsou	todos	os	mo-
radores da terra. Isso teve conse-
quências graves. 

O livro de Juízes, nos capítulos 
1 a 3, mostra que o povo de Israel 
adotou os costumes dos povos 
cananeus, que permaneceram na 
terra. Israel começou a adorar deu-
ses estranhos. Esses povos haviam 
causado muitos problemas a Is-
rael e, no futuro, tornaram-se seus 
opressores.	Isso	deve	ser	uma	lição	
para nós. Desobedecer a Deus 
sempre trará consequências. Exis-
tem	 muitos	 cristãos	 fazendo	 isso.	
Não	levam	as	ordens	de	Deus	a	sé-
rio. Cuidemos!
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06. Você conhece gente que não leva as ordens de Deus a sério? 
Como podemos evitar isso?

DESAFIO DA SEMANA

Chegamos	ao	final	desta	lição.	Num	primeiro	momento,	os	ca-
pítulos 13 a 21 de Josué podem parecer enfadonhos. Longas listas 
de divisões de terras. Contudo, seu objetivo é mostrar que Deus 
cumpre as suas promessas. As tribos receberam sua herança, seu 
direito pelas terras. Muitas delas ainda precisavam ser conquista-
das, mas Deus estava com seu povo.
Os	israelitas	foram	chamados	à	fé;	foram	chamados	para	conti-

nuar	guerreando,	nas	campanhas	de	expansão.	Nesta	semana,	o	
seu	desafio	não	poderia	ser	outro.	Será	que	você	não	está	preci-
sando	confiar	mais	em	Deus?	Será	que	você	não	está	precisando	
obedecer	mais	a	Deus?	Faça	isso.	Separe	um	momento	para	louvar	
ao Senhor por todas as suas promessas cumpridas em sua vida.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 25/02 Mt 6:19-34 Ex 35-36 Pv 16

 Segunda-feira 26/02 Mt 7 Ex 37-38 Pv 17

 Terça-feira 27/02 Mt 8:1-13 Ex 39-40 Pv 18

 Quarta-feira 28/02 Mt 8:14-34 Lv 1-2 Pv 19

 Quinta-feira 01/03 Mt 9:1-17 Lv 3-4 Pv 20

 Sexta-feira 02/03 Mt 9:18-38 Lv 5-6 Pv 21

 Sábado 03/03 Mt 10:1-25 Lv 7-8 Pv 22
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O	que	fazer	no	primeiro	contato	com	o	pecador	não-salvo?	Desperte	a	curio-
sidade dele. Essa foi a estratégia que Jesus usou com a mulher samaritana. Um 
gesto simples do dia-a-dia, como pedir água, abriu a porta para o diálogo que 
a	salvou	da	morte	eterna.	“Dá-me	de	beber”.	Este	pedido	mexeu	com	a	mulher,	
despertou seus brios maculados pelo preconceito histórico, e ela reagiu: Como, 
sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? (porque 
os judeus não se comunicam com os samaritanos) (Jo 4:9). Jesus tocou na ferida: 
a	rixa	secular	entre	judeus	e	samaritanos.	Os	dois	povos	não	se	falavam.	E,	ali,	no	
poço	estão	uma	samaritana	e	um	judeu.	Mas	Jesus	é	um	judeu	diferente,	e	isso	é	
percebido pela samaritana que se entrega ao diálogo salvador. 

Pregar o evangelho em um ambiente de rixa exige estratégias inteligentes e 
espirituais.	Essa	é	a	lição	que	Jesus	ensina	à	igreja.	Corações	machucados	pelo	
tempo necessitam, primeiramente, ser atraídos por palavras e gestos que lhes 
despertem interesse, curiosidade, desejo de saber o que ou quem está diante 
de	si.	Se	a	igreja,	de	fato,	deseja	provocar	o	interesse	dos	não-salvos	para	a	sua	
mensagem, deve agir de maneira diferente do mundo. Se ela mantiver intacta a 
sua	comunhão	com	Cristo	e	se	as	suas	boas	obras	estiverem,	de	fato,	glorificando	
a Deus, seguramente atrairá o interesse do mundo. E, se ela cair na graça de todo 
o povo,	o	Senhor	acrescentará	os	que	hão	de	se	salvar (At 2:47). 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

CURIOSIDADE DOS PERDIDOS MOMENTO MISSIONÁRIO

10
10 DE MARÇO DE 2018

Sexta-feira, 09/03 – 18h28
Sábado, 10/03 – 18h27

Ou acesse goo.gl/n2v1Te

D 04/03 Js 21:1-8

S 05/03 Js 21:9-12

T 06/03 Js 21:13-19

Q 07/03 Js 21:20-26

Q 08/03 Js 21:27-33

S 09/03 Js 21:34-39

S 10/03 Js 21:40-45

LEITURA DIÁRIA
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10 Tempo de 
descanso

10 DE MARÇO DE 2018

Sexta-feira, 09/03 – 18h28
Sábado, 10/03 – 18h27

Ou acesse goo.gl/n2v1Te

INTRODUÇÃO

Não	foi	fácil	para	Israel	chegar	aonde	chega-
ra. Foram mais quarenta anos de espera, desde 
a	 saída	do	Egito,	 até	Canaã.	O	povo	que,	 an-
tes,	 vivera	 sob	 forte	opressão	egípcia,	durante	
quatro longos séculos, chegou ao seu auge, ao 
derrubar os muros de Jericó e conquistar Ca-
naã.	Após	a	conquista,	 chegou	o	momento	de	
descansar.	A	guerra	dera	lugar	à	paz.	Como	Jo-
sué atestou: E agora o SENHOR, vosso Deus, 
deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha 
prometido (Js 22:4). Contudo, mesmo em tem-
pos de repouso e paz, o povo de Deus jamais 
deveria baixar a guarda. 

I. FATOS PARA RECORDAR

Os capítulos 22 e 23 do livro de Josué mostram 
que	a	conquista	de	Canaã	trouxe	ao	povo	israelita	
a	necessidade	de	enfrentar	grandes	desafios.	A	au-
sência	da	guerra	não	isentou	Israel	de	ter	de	buscar	
reconciliação,	mediante	um	princípio	de	crise,	nem	

TEXTO-BASE
Agora que o SENHOR, o seu Deus, já concedeu 
descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha 
prometido, voltem para casa, para a terra que 
Moisés, servo do SENHOR, lhes deu no outro 
lado do Jordão. (Js 22:4)

D 04/03 Js 21:1-8

S 05/03 Js 21:9-12

T 06/03 Js 21:13-19

Q 07/03 Js 21:20-26

Q 08/03 Js 21:27-33

S 09/03 Js 21:34-39

S 10/03 Js 21:40-45

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Ajudar o estudante da 
Bíblia a analisar a postura 
das tribos israelitas 
diante	de	uma	situação	
de	conflito	e	entender	as	
orientações de Josué ao 
povo, após a conquista da 
terra prometida. 

Hinos – Inicial: BJ 26 | HBJ 33 • Final: BJ 262 | HBJ 196
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de ouvir de seu líder palavras de re-
capitulação,	lealdade	e	alerta.

1. A discórdia no descanso: Nos 
dias de descanso, houve atritos em 
Israel. Rubenitas, gaditas e a meia 
tribo de Manassés haviam cumpri-
do os seus deveres para a conquista 
de	Canaã.	Josué,	então,	os	liberou	
para retornarem as suas residên-
cias.	 Mas	 não	 demorou	 para	 que	
uma grave crise se instalasse entre 
essas tribos e as demais. O pivô de 
tudo	foi	a	construção	de	um	grande	
altar,	junto	ao	Jordão	(Js	22:10).	

Ao levantarem o altar, rubenitas, 
gaditas e a meia tribo de Manassés 
não	 consultaram	as	demais	 tribos,	
de	 modo	 que	 “nuvens	 de	 guer-
ra	 se	 formaram”.1 As outras tribos 
concluíram que o altar levantado 
objetivava	 a	 rebelião	 contra	 Deus	
e ameaçaram entrar em guerra. As-
suntos	mal	 resolvidos	 podem	 não	
terminar bem. 

Mas a crise logo foi desfeita, 
quando as tribos responsáveis 
pelo altar esclareceram que este 
fora construído somente para ser 
um memorial, um testemunho per-
pétuo do relacionamento entre 
as tribos separadas pelo rio,2	não	
para se oferecer sobre ele holo-
causto ou sacrifício, pois, para isso, 
havia o tabernáculo do Senhor. As 
palavras de Fineias selaram a paz 

1. Mulder (2009:73)
2. ibidem, p.74

entre as tribos: ... hoje, sabemos 
que o SENHOR está no meio de 
nós (Js 22:31).

2. A memória no descanso: 
Muito tempo após o Senhor con-
ceder descanso a Israel, Josué, 
avançado em idade, convocou 
todo o povo para lhe recapitular, 
primeiramente, os feitos de Deus 
na conquista: Vocês mesmos vi-
ram tudo o que o SENHOR, o seu 
Deus, fez com todas essas nações 
por amor a vocês (Js 23:3a). Todo 
o povo era testemunha dos mila-
gres de Deus em cada processo da 
conquista	de	Canaã.	

Israel testemunhou o livramento 
de Deus frente aos seus inimigos. 
Viu o Senhor afogar o exército 
egípcio no mar e derrotar os ama-
lequitas. Mais do que isso, contem-
plou	as	nações	de	Canaã	caírem	e	
recebeu de Deus vitória sobre elas. 
Deus	fez	isso	por	amor	a	Israel.	Não	
se trata de merecimento humano, 
mas de graça divina. 

Em seguida, Josué recapitulou 
a autoria de Deus na conquista: foi 
o SENHOR, o seu Deus, que lutou 
por vocês (Js 23:3b). Josué foi um 
excelente general do exército de 
Israel. Era um líder que obtinha a 
confiança	 de	 seus	 comandados,	
mas ele mesmo reconheceu que a 
conquista	 não	 se	 deu	 por	 sua	 es-
tratégia militar ou por seu poder 
militar. Deus lhes deu a terra, como 
havia prometido. 
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3. A lealdade no descanso: Após 
a	recapitulação,	Josué	falou	da	leal-
dade que o povo deveria preservar 
diante de Deus, em tempo de des-
canso. A lealdade que Deus espera-
va de seu povo envolvia, nas pala-
vras de Josué, esforço: Façam todo 
o esforço para obedecer (Js 23:6). 

Israel tinha de ser persistente e 
firme.	O	risco	de	se	deixar	levar	pe-
los	costumes	das	nações	pagãs	era	
enorme.	 Se	 não	 se	 esforçasse	 para	
ser leal, gradualmente, o povo se re-
lacionaria amigavelmente com aque-
las	nações;	depois,	começaria	a	dis-
cutir suas práticas religiosas e, logo, 
estaria adorando falsos deuses.3

A lealdade também envolvia inte-
gralidade. O povo deveria obedecer 
e cumprir tudo o que está escrito 
no Livro da Lei de Moisés (Js 23:6). 
Qualquer	concessão	ao	pecado	sig-
nificava	a	derrocada	da	nação	eleita.	
Esse	risco,	eles	não	poderiam	correr.	

A lealdade envolvia, ainda, com-
prometimento: Mas apeguem-se 
somente ao SENHOR, o seu Deus, 
como fizeram até hoje (Js 23:8). Israel 
não	podia	associar-se	com	as	nações	
pagãs	 que	 ainda	 restavam	 em	 Ca-
naã,4 muito menos com os deuses 
que	elas	adoravam.	Adoração,	aten-

3. Wiersbe (2006:79)
4.	 A	 conquista	 de	 Canaã,	 a	 princípio,	 foi	
parcial. Nem todos os povos foram expulsos 
da	terra,	ficando	sob	a	responsabilidade	das	
tribos	 israelitas	 a	 continuação	do	processo	
de conquista, que prosseguiu por décadas. 

ção,	gratidão	e	fidelidade	tinham	de	
ser voltados exclusivamente a Deus. 

4. A ameaça no descanso: Em 
tempo de descanso, Josué se preo-
cupou	em	alertar	a	nação	de	que	não	
podia vacilar. O povo, portanto, ouviu 
do homem de Deus uma advertência 
de perigo: Se, todavia, vocês se afas-
tarem e se aliarem aos sobreviventes 
dessas nações que restam no meio 
de vocês, e se casarem com eles e se 
associarem com eles (Js 23:12). Israel 
não	 estava	 isento	 do	 perigo	 de	 se	
misturar com os cananeus. 

Se essa mistura ocorresse, o pre-
juízo	para	o	povo	de	Deus	não	seria	
pequeno. Por isso, Israel ouviu de 
Josué uma advertência de ruína: ... 
elas se tornarão armadilhas e laços 
para vocês, chicote em suas costas 
e espinhos em seus olhos (Js 23:13). 
Caso os israelitas se aliassem aos 
povos	pagãos,	Deus	não	expulsaria	
estes da terra. Essas nações causa-
riam sofrimento e ruína a Israel.5 Fir-
mar	aliança	com	os	cananeus	signifi-
cava uma tragédia anunciada. 

Josué também fez uma advertên-
cia	de	juízo.	Em	caso	de	violação	da	
aliança	divina	e	de	adoração	a	outros	
deuses, a ira do SENHOR se acende-
rá contra vocês, e vocês logo desapa-
recerão da boa terra que ele lhes deu 
(Js 23:16). Isso ocorreu quando Deus 
permitiu que os babilônios conquis-

5. Wiersbe, op. cit., p.79
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tassem Judá, destruíssem Jerusalém 
e levassem milhares de pessoas ao 
exílio de Babilônia.6 Josué já era ve-
lho, mas seu alerta era lúcido e sábio. 

Assim, Israel teve de lidar com a 
realidade de que, mesmo vivendo 

6. ibidem, p.80

longo período de descanso, preci-
sava	 cuidar	 para	 não	 se	 tornar	 ví-
tima	 de	 conflitos	 relacionais,	 nem	
ignorar os feitos de Deus em seu 
favor.	A	seguir,	serão	apresentadas	
duas importantes aplicações, que 
cada	cristão	deve	adotar	como	es-
tilo de vida. 

01. O que gerou a crise entre rubenitas, gaditas e a meia tribo de 
Manassés com as demais tribos israelitas? Como o problema foi 
resolvido? Para responder, leia o item 1 e Js 22:10,12,26,31. 

02. Que recapitulação Josué fez? Responda, com base em Js 23:3 e 
o item 2. 

03. De acordo com Josué, a lealdade que Deus esperava de seu 
povo envolvia esforço, integridade e comprometimento. Explique 
cada uma dessas virtudes, após ler Js 23:6, 8 e o item 3.

04. Comente sobre as advertências que Josué fez ao povo de Deus, 
em tempos de descanso. Baseie-se em Js 23:12,13,16 e no item 4. 
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II. LIÇÕES PARA PRATICAR 

1. Em tempos tranquilos, cuide dos relacionamentos. 

Por	muito	pouco,	não	 foi	 trava-
da uma guerra civil entre as tribos 
de Israel, após a conquista de Ca-
naã.	As	tribos	de	Ruben,	Gade	e	a	
meia tribo de Manassés causaram 
grande revolta nas outras tribos, 
ao construírem um altar junto ao 
rio	Jordão	(Js	22:10-12).	Tudo	não	
passou de um mal-entendido tolo. 

Se, naquele momento, houvesse 
uma guerra civil, todo o trabalho de 

conquista	de	Canaã	seria	prejudica-
do, o povo israelita seria enfraque-
cido e os inimigos teriam como se 
aproveitar	 da	 situação.	 Mas	 a	 paz	
foi	selada	e	a	nação	continuou	forte.	
Não	podemos	nos	descuidar	de	

nossos relacionamentos. Os mal-en-
tendidos devem ser esclarecidos e a 
paz,	não	a	guerra,	deve	ser	a	princi-
pal	alternativa	na	resolução	do	pro-
blema. Tenhamos paz com todos. 

05. Que males, em curto e em longo prazo, podem advir de conflitos 
relacionais não resolvidos? 

2. Em tempos tranquilos, cuide da santidade. 

Mesmo em tempos de tranquili-
dade na vida, sem guerra, o povo 
de	Israel	não	deveria	se	acomodar.	
Precisava cuidar de sua santida-
de.	Não	poderia	esquecer	do	que	
Deus havia feito em seu favor, nem 
do	dever	de	ser	leal	à	aliança	divi-
na.	Não	poderia	ignorar	os	perigos,	
a ruína e o juízo que teria de enfren-
tar, caso rompesse a aliança divina 
e se aliasse aos cananeus (Js 23:16). 

A ausência de guerra e per-
seguição	 não	 nos	 é	 garantia	 de	
uma	 vida	 cristã	 equilibrada.	 Se	
deixarmos de buscar a Deus, de 
agradecer-lhe e de praticarmos 
a vigilância, inevitavelmente nós 
nos	afastaremos	dele.	Não	pode-
mos abandonar as práticas devo-
cionais.	 Cuidemos	 para	 não	 nos	
distrairmos com as prioridades 
deste século. 



76  |  Lições Bíblicas – 1º Trimestre de 2018

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 04/03 Mt 10:26-42 Lv 9-10 Pv 23

 Segunda-feira 05/03 Mt 11:1-19 Lv 11-12 Pv 24

 Terça-feira 06/03 Mt 11:20-30 Lv 13 Pv 25

 Quarta-feira 07/03 Mt 12:1-21 Lv 14 Pv 26

 Quinta-feira 08/03 Mt 12:22-50 Lv 15-16 Pv 27

 Sexta-feira 09/03 Mt 13:1-23 Lv 17-18 Pv 28

 Sábado 10/03 Mt 13:24-58 Lv 19 Pv 29

DESAFIO DA SEMANA

A	 lição	desta	 semana	mostrou	que	o	descanso	proporcionado	
por Deus ao seu povo, após a conquista da terra prometida, foi 
marcado	por	um	ato	de	reconciliação	e	por	palavras	de	recapitula-
ção,	lealdade	e	alerta.	Cabia	a	Josué,	como	líder	do	povo,	orientá-
-lo	a	não	abandonar	a	aliança	que	fizera	com	Deus.	
Como	desafio	para	esta	 semana,	 reflita	 sobre	o	 seu	 relaciona-

mento	com	o	seu	próximo.	Se	houver	uma	questão	mal	resolvida	
entre vocês, procure resolvê-la e sele a paz. Do mesmo modo, pen-
se	em	sua	vida	cristã.	Se,	de	algum	modo,	você	tem	se	afastado	de	
Deus, da igreja, das práticas devocionais, aproveite para mudar a 
sua postura.

06. Como podemos preservar a santidade, diante dos desafios que 
nosso tempo nos apresenta? 
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Despertado o interesse dos pecadores pelo evangelho, faz-se necessário es-
perar o momento certo para aplicar a palavra certa. A samaritana demonstrou 
interesse	em	conversar	com	Jesus;	porém	o	Senhor	não	se	precipitou,	e	conduziu	
a	conversa	com	paciência.	O	capítulo	quatro	de	João	revela	uma	longa	conversa,	
um	diálogo	detalhado,	uma	comunicação	extensa.	Jesus	evangelizou	a	samarita-
na	com	calma.	Esperou	as	palavras	preliminares	se	encaixarem,	permitiu	à	mulher	
perguntar, tirou-lhe as dúvidas, confrontou-a em suas contradições, aguardou a 
sua	reflexão,	e,	quando	a	mulher	declarou	que	esperava	a	chegada	do	Messias,	
Jesus	deu	o	“xeque-mate”:	Eu o sou, eu que falo contigo (Jo 4:25). 
Na	ação	de	evangelizar	os	perdidos,	não	apresse	as	coisas!	Aproxime-se,	faça	

amizade,	dialogue,	faça	perguntas,	explique,	espere	a	pessoa	refletir,	transmita	a	
essência do evangelho e ore por ela. Assim, você estará construindo o caminho 
adequado	para	que	a	pessoa	 tome	a	grande	decisão	de	 sua	 vida:	 render-se	a	
Cristo Jesus. 
Tudo	isso	deve	ser	feito	na	direção	do	Espírito	Santo,	como	declara	a	palavra	

de Deus: não vos dê cuidado como, ou o que haveis de falar, porque naquela 
mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem 
falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós (Mt 10:19-20). Faça a sua 
parte, porque a do Espírito Santo é perfeita. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

PACIÊNCIA COM OS PERDIDOS MOMENTO MISSIONÁRIO
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11 A renovação 
da aliança

INTRODUÇÃO

Uma	aliança	é	um	compromisso	firme	de	 leal-
dade entre duas partes, geralmente, feita em mo-
mentos especiais da vida, como, por exemplo, o 
compromisso do namoro, do noivado, do casa-
mento, do batismo etc. No entanto, a depender 
das circunstâncias, esse compromisso pode se en-
fraquecer. Esse era o caso dos israelitas, que esta-
vam sob o comando de Josué. O pacto feito com 
os seus antepassados necessitava ser renovado. 
Por isso, Josué convocou o povo para tratar a res-
peito	desse	assunto	tão	urgente	e	relevante.	

I. FATOS PARA RECORDAR

O capítulo 24 do livro de Josué marca a sua des-
pedida. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, antes 
de sua morte. Como estudamos até aqui, durante 
toda a sua vida, o líder israelita demonstrou gran-
de cuidado e esforço para que o povo de Israel 
permanecesse	fiel	a	Deus.	Com	autoridade	recebi-

TEXTO-BASE
Porém, se vos parece mal servir ao SENHOR, 
escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a 
quem serviram vossos pais que estavam dalém 
do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja 
terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao 
SENHOR. (Js 24:15)

17 DE MARÇO DE 2018

Sexta-feira, 16/03 – 18h22
Sábado, 17/03 – 18h21

D 11/03 Js 22:1-6

S 12/03 Js 22:7-9

T 13/03 Js 22:10-12

Q 14/03 Js 22:13-20

Q 15/03 Js 22:21-29

S 16/03 Js 22:30-31

S 17/03 Js 22:32-34

LEITURA DIÁRIA

Ou acesse goo.gl/TiRL6B

OBJETIVO
Desafiar	o	estudante	da	
Escola Bíblica a avaliar seu 
compromisso com Deus 
e renovar a aliança com o 
Senhor, no aspecto pessoal 
e familiar. 

Hinos – Inicial: BJ 301 | HBJ 302 • Final: BJ 123 | HBJ 132
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da do Senhor, Josué ergueu a voz 
para	 intermediar	 a	 renovação	 do	
pacto	 entre	Deus	 e	 a	 nação.	 Para	
tanto,	 ele	 recordou,	 propôs	 e	 fir-
mou a aliança. 

1. A história é recordada: Após 
exortar	o	povo	à	obediência,	Josué	
convocou uma assembleia solene, 
em Siquém. Esta cidade era um 
lugar estratégico para o povo lem-
brar as promessas que Deus havia 
feito aos seus pais, pois, lá, Deus 
aparecera	a	Abraão,	e	 recordar	as	
promessas que havia feito a Deus, 
pois Siquém estava entre os mon-
tes Gerizim e Ebal, onde o povo re-
novara seu concerto com o Senhor 
(Gn	12:6-7;	Dt	8:30).	
A	 Bíblia	 diz	 que	 os	 anciãos,	 os	

cabeças,	 os	 juízes,	 e	 os	 oficiais	 se 
apresentaram diante de Deus (Js 
24:1). Essa atitude demonstra que 
estavam dispostos a ouvi-lo falar por 
meio de Josué. E assim aconteceu. 
Josué, como um profeta, falou em 
nome de Deus, dizendo: Assim diz 
o SENHOR, Deus de Israel (Js 24:2).

Josué fez o povo recordar uma 
história marcada pela graça e pe-
los milagres de Deus, que, pela 
graça,	 chamou	 Abraão,	 criado	 na	
idolatria. Por sua graça, Deus o ti-
rou de lá e, pela mesma graça, fez 
promessas e as cumpriu, a despei-
to	da	infidelidade	de	Israel.	Agora,	
o	desafio	era	não	recair	no	pecado	
do qual, de modo gracioso, seus 
pais foram libertados. 

Eles precisavam lembrar as gran-
des coisas realizadas na vida de seus 
pais	e	considerar	que	Deus	as	fizera.	
O Senhor deixa claras suas ações: 
... eu tirei, eu conduzi, eu dei, eu 
enviei, eu feri, eu castiguei, eu colo-
quei, eu fiz, eu trouxe, eu entreguei, 
eu destruí, eu quis, eu livrei, eu cau-
sei, não foi a espada e o arco que 
lhe deram vitória (Js 24:3-13).

2. O desafio é lançado: Após 
fazer o povo lembrar o que Deus 
lhe havia prometido, feito e o que 
faria,	 caso	 continuasse	 fiel,	 Josué	
fez um ultimato: ... decidam a 
quem sirvais. Diante do favor de 
Deus, contemplado, dentre outras 
coisas,	pela	conquista	de	Canaã,	o	
povo de Deus ouviu Josué propor: 
... temam ao Senhor, e sirvam-no 
com integridade e com fidelida-
de... (Js 24:14).
Ele	os	desafiou	a	jogar fora seus 

deuses familiares e servir ao Senhor 
(Js	24:14).	A	neutralidade	não	era	
uma	opção.	Josué	os	colocou	dian-
te de uma escolha e queria deixar 
claro	que	o	povo	não	podia	 fazer	
as duas coisas. Se servir ao Deus 
de	Israel	não	era	bom,	o	povo	de-
veria escolher um deus para servir. 
Mas Josué o direcionou: ... sirvam 
ao Senhor.	 Embora	 essa	 decisão	
não	 possa	 ser	 imposta,	 servir	 ao	
Senhor	é	 a	decisão	 séria,	 racional	
e certa a se tomar.

Israel sabia que estava diante 
do seu líder, respeitado por todas 



80  |  Lições Bíblicas – 1º Trimestre de 2018

as tribos e que falava em nome do 
Senhor. Josué também entendia 
o que Deus queria fazer através 
dele.	Então,	antes	de	qualquer	ar-
gumentação	diante	de	seu	desafio,	
fez	uma	declaração	aberta	de	 seu	
posicionamento, e, independente-
mente	da	decisão	dos	demais,	sus-
tentou: ... eu e a minha casa servi-
remos ao Senhor (Js 24:15). 

3. A aliança é renovada: Ao 
serem	 desafiados,	 os	 israelitas	
concordaram com Josué, em sua 
decisão,	 influenciados	 pelo	 exem-
plo desse homem de Deus que os 
acompanhara durante tanto tempo. 
Então,	declararam: ... também nós 
serviremos ao Senhor (Js 24:21b). 
Mas	havia	algo	além	da	 influência	
ou	 submissão	 a	 Josué:	 eles	 consi-
deraram as muitas maravilhas de 
Deus,	que	os	livrara	da	escravidão,	
no Egito, os conduzira pelo deserto 
e	os	levara	à	terra	prometida.	Logo,	
optaram	 por	 firmar	 seu	 relaciona-
mento com o Senhor: Ele é o nosso 
Deus (Js 24:24). 
É	 certo	 que	 o	 discipulado	 não	

pode ser encarado com levianda-
de.	 Nossas	 decisões	 não	 devem	
ser tomadas num momento de 
euforia, pois, assim, tendem a ser 
passageiras. Por isso, Josué insis-
tiu e disse ao povo: ... vocês não 
podem servir ao Senhor (Js 24:19). 
Ele	não	está	dizendo	que	servir	a	
Deus é algo impossível ou impra-
ticável, mas destacando a neces-

sidade	da	 seriedade	e	firmeza	da	
decisão	 de	 servir	 exclusivamente	
ao Senhor, considerando seu cará-
ter santo e zeloso. 

Josué sabia a distância entre a 
teoria e a prática, a promessa e o 
cumprimento;	 sabia	 como	 é	 fácil	
prometer obediência, mas como é 
difícil praticar essa obediência. Ele 
vira	 isso	acontecer	com	a	geração	
anterior de israelitas. Portanto, o 
que	queria,	de	fato,	era	“levá-los	a	
uma	sincera	introspecção”.1 

Israel renovou sua aliança com 
Deus, que foi transformada num 
compromisso escrito, registrado 
no livro da lei, testemunhado pelos 
próprios israelitas e por uma gran-
de pedra, erguida como monu-
mento dessa aliança, para preser-
var a lembrança do compromisso 
assumido (Js 24:16-27).
Quem	 se	 propõe	 a	 servir	 a	

Deus	não	deve	voltar	atrás;	antes,	
deve abandonar seus ídolos pes-
soais e assumir um compromisso 
de exclusividade com ele. Israel 
renovou sua aliança com Deus, e, 
enquanto viveram Josué e os an-
ciãos	que	com	ele	serviram,	aque-
la	 geração	 foi	 fiel	 ao	 Senhor.	Na	
sequência,	 refletiremos	 em	 dois	
ensinos	a	serem	praticados,	a	fim	
de também renovarmos nossa 
aliança com Deus. 

1. Wiersbe (2006:82)
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01. Com base no item 1 e em Josué 24:1, fale sobre a escolha 
estratégica de Josué em chamar o povo para uma renovação de seu 
compromisso, na cidade de Siquém.

02. Ainda com base no item 1 e em Josué 24:2-13, responda: Por que 
podemos afirmar que a história de Israel é marcada pela graça e pelos 
milagres de Deus? Qual o merecimento do povo israelita nessa história?

03. Baseado em Josué 24:14-15 e no item 2, comente sobre como 
Josué propôs ao povo um compromisso com Deus e declarou sua 
decisão de forma aberta e convicta. 

04. Leia Josué 24:16-28 e responda: Qual foi a decisão do povo de 
Israel diante do desafio proposto por Josué? Por que ele queria 
preservar a lembrança da renovação da aliança?

II. LIÇÕES PARA PRATICAR 

1. Renove sua aliança pessoal com Deus.

A	expressão	de	Josué:	Eu e mi-
nha casa serviremos ao Senhor (Js 
24:15) é, sem dúvida, muito im-

portante	 para	 os	 cristãos	 de	 nos-
so tempo. Mas, como estudamos, 
devemos considerar que essa de-



82  |  Lições Bíblicas – 1º Trimestre de 2018

claração	faz	parte	de	um	contexto	
de	desafio	à	renovação	da	aliança	
com Deus. Por isso, independente-
mente	do	que	os	outros	fizessem,	
ele	tomou	uma	decisão	por	si	mes-
mo de comprometer-se com Deus.

Assim, você também deve as-
sumir um compromisso com Deus, 
apesar do que os outros façam ou 
digam.	 Essa	 é	 uma	decisão	 abso-
lutamente pessoal. Decida-se e re-
nove sua aliança com Deus.

Ao mesmo tempo que Josué 
declarou seu compromisso com 
Deus, como líder, marido e pai, 
incluiu também, nesse compro-
misso,	 aqueles	 que	 estão	 ime-
diatamente sob seu olhar e cui-
dado.	 Ele	 não	 negligenciou	 sua	
família. Ele foi o primeiro a to-
mar uma atitude, porque sabia 
que	não	podemos	comprometer	
nossa família com algo que nós 

mesmos	 não	 estamos	 dispostos	
a fazer.

Mesmo que todas as famílias de 
Israel se rebelassem contra Deus 
e servissem a ídolos, Josué e sua 
família serviriam ao Senhor. É claro 
que é esse também o seu desejo. 
Se você já se comprometeu, tam-
bém	 pode	 desafiar	 sua	 família	 a	
fazer o mesmo. Leve seus queridos 
a um compromisso com o Senhor. 

05. Para você, o que significa renovar a aliança pessoal com Deus? 

2. Renove sua aliança familiar com Deus. 

06. Você consegue entender a dimensão da declaração “Eu e minha 
casa serviremos a Deus”? Está disposto a assumir esse desafio?
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DESAFIO DA SEMANA 

Como	está	seu	compromisso	pessoal	com	Deus?	Nesta	semana,	
avalie	sua	vida	de	devoção	e	de	obediência	ao	Senhor.	Tente	recor-
dar situações em que Deus agiu em sua vida com graça e miseri-
córdia;	comprometa-se	mais	uma	vez	com	o	Senhor.	É	importante	
escrever	seu	compromisso	em	um	papel,	livro	ou	caderno	especial;	
assine-o e guarde-o em local em que possa ser lembrado. 
Seu	desafio	também	é	pensar	como	está	o	compromisso	da	sua	

família com Deus. Sabemos que tudo que rouba o lugar de Deus 
em nossas vidas também pode ser considerado um ídolo. Existe 
algum	ídolo	que	sua	família	precisa	abandonar?	Prepare	um	termo	
de	compromisso	com	Deus,	desafiando	sua	família	a	melhorar	em	
aspectos percebidos por você. Reúna-a, leia o compromisso, peça 
que todos assinem e, de igual forma, guarde em local em que pos-
sa ser lembrado. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 11/03 Mt 14:1-21 Lv 20-21 Pv 30

 Segunda-feira 12/03 Mt 14:22-36 Lv 22-23 Pv 31

 Terça-feira 13/03 Mt 15:1-20 Lv 24-25 Ec 1:1-11

 Quarta-feira 14/03 Mt 15:21-39 Lv 26-27 Ec 1:12-2:26

 Quinta-feira 15/03 Mt 16 Nm 1-2 Ec 3:1-15

 Sexta-feira 16/03 Mt 17 Nm 3-4 Ec 3:16-4:16

 Sábado 17/03 Mt 18:1-17 Nm 5-6 Ec 5
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Levar	a	Palavra	aos	pecadores	ainda	não-salvos	é	acessar	as	vidas	sob	o	domí-
nio do pecado (Ef 2:2). No diálogo espiritual com os pecadores, o evangelizador 
ouvirá conteúdos que advêm da natureza caída, como revela Jesus: Porque do 
coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, 
falsos testemunhos e blasfêmias (Mt 15:19). Ao evangelizar a samaritana, Jesus 
a	confronta	 com	seus	pecados,	e	ela	 confirma	que	 já	 tivera	 vários	maridos	 (Jo	
4:16-18).	Uma	situação	moral	bastante	deteriorada.	Porém,	não	se	veem	vestígios	
de	julgamento,	de	juízo,	de	condenação	nos	lábios	de	Jesus.	Não	condenar,	mas	
recuperar	os	pecadores,	é	o	alvo	da	ação	evangelizadora	de	Cristo	(Jo	8:3-11).	
A	capacitação	espiritual	que	o	Espírito	Santo	dá	aos	cristãos	para	pregarem	

o	evangelho	não	os	 transforma	em	 juízes	de	ninguém,	porquanto	as	Escrituras	
condenam esse comportamento (Rm 2:1-11). O que se faz é confrontar o pecado 
com amor e deixar que, pelo convencimento do Espírito Santo, a própria pessoa 
entenda e sinta o seu pecado. 
Portanto,	na	ação	de	evangelizar,	evita-se	condenar	a	pessoa	pelos	seus	atos	

pecaminosos,	fato	que	só	levaria	o	evangelizado	a	se	fechar	para	a	evangelização.	
Antes,	o	evangelista	deve	manter-se	firme	na	missão	de	semear	a	Palavra	e	confiar	
na	ação	infalível	do	Espírito	Santo,	o	único	que	convence	o mundo do pecado, 
e da justiça e do juízo (Jo 16:8). Que,	em	sua	ação	evangelística,	você	assuma	a	
postura	de	Jesus,	que,	ao	invés	de	julgar,	recupera	os	não-salvos. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

RECUPERAR OS PERDIDOS MOMENTO MISSIONÁRIO

12
24 DE MARÇO DE 2018

Sexta-feira, 23/03 – 18h15
Sábado, 24/03 – 18h14

Ou acesse goo.gl/MGEuST

D 18/03 Js 23:1-5

S 19/03 Js  23:6-11

T 20/03 Js 23:12-13

Q 21/03 Js 23:14-16

Q 22/03 Js 24:1-3

S 23/03 Js 24:4-6

S 24/03 Js 24:7-9

LEITURA DIÁRIA
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12 A história de 
um gerreiro

24 DE MARÇO DE 2018

OBJETIVO
Ajudar o estudante da 
Bíblia a tirar ensinos da 
biografia	do	líder	Josué,	
no que concerne ao seu 
preparo, a sua liderança, as 
suas falhas e ao seu Senhor. 

Sexta-feira, 23/03 – 18h15
Sábado, 24/03 – 18h14

Ou acesse goo.gl/MGEuST

INTRODUÇÃO

Moisés foi líder dos israelitas por, aproximada-
mente, quarenta anos. Porém, conforme a previ-
são	de	Deus,	ele	não	viveu	tempo	suficiente	para	
entrar na terra prometida. Após sua morte, Josué 
foi escolhido para liderar o povo, no processo da 
conquista	 de	 Canaã.	Mas	Deus	 não	 o	 escolheu	
por acaso. Esse servo do Senhor possuía quali-
dades	 que	 o	 tornavam	 apto	 à	 tarefa.	 Josué	 foi	
forjado no deserto. Lá, ele serviu como general 
dos hebreus, auxiliar de Moisés e representante 
de sua tribo, a de Efraim. Foi devidamente pre-
parado para substituir Moisés. Portanto, vale a 
pena, neste estudo, fazermos uma retrospectiva, 
relembrando	a	sua	biografia.

I. FATOS PARA RECORDAR

Em	sua	biografia	como	líder	de	Israel,	Josué	se	
mostrou um homem leal ao Deus que servia, de 
modo	 que	 influenciou	 positivamente	 o	 povo	 (Js		
24:31). Como veremos, Josué era um guerreiro 
com ótimo preparo, capacidade de liderança, fra-
quezas e dependência de Deus. 

TEXTO-BASE
Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho 
de Num, servo do SENHOR, faleceu com a idade 
de cento e dez anos. (Js 24:29)

D 18/03 Js 23:1-5

S 19/03 Js  23:6-11

T 20/03 Js 23:12-13

Q 21/03 Js 23:14-16

Q 22/03 Js 24:1-3

S 23/03 Js 24:4-6

S 24/03 Js 24:7-9

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: BJ 276 | HBJ 471 • Final: BJ 22 | HBJ 246
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1. O preparo do guerreiro: Deus 
preparou Josué para liderar o povo 
israelita na campanha militar mais im-
portante de sua história: a conquista 
de	Canaã.	Como	se	deu	tal	preparo?	
Por meio do sofrimento. Josué estava 
entre os que foram escravizados no 
Egito. Lá, sentiu o peso da fúria de Fa-
raó. O sofrimento no Egito o tornou 
forte para as provações no deserto. 

O seu preparo também se deu 
em	 submissão: ... e Josué obede-
ceu, sem deixar de cumprir nada de 
tudo o que o SENHOR tinha orde-
nado a Moisés (Js 11:15). Josué li-
derava o povo, mas era submisso ao 
Deus	do	povo.	 Era	 fiel	 nas	 poucas	
coisas, e Deus o usou nas grandes. 
Josué	“sabia	dar	ordens,	pois	havia	
aprendido	a	receber	ordens”.1 Deus 
jamais escolhe um líder insubmisso 
para	 representá-lo,	 a	 não	 ser	 que	
este aceite ser forjado por ele.

O preparo de Josué também 
ocorreu	 por	meio	 da	 espera.	Não	
foi fácil para ele ter de suportar a 
incredulidade do povo, diante da 
oportunidade de conquistar a terra, 
logo	no	início	da	peregrinação	(Nm	
13:31,33).	 Aquela	 geração	perdeu	
uma	chance	que	não	mais	voltaria.	
Mas a Josué e a Calebe, Deus ga-
rantiu a entrada na terra. Josué foi 
paciente em esperar a promessa 
divina,	sem	olhar	para	trás;	sem	se	

1. Wiersbe (2006:84)

entregar	 à	 incredulidade,	 durante	
quarenta anos.

2. A liderança do guerreiro: Aos 
olhos de Deus, Josué era um líder 
autêntico. Suas características de-
nunciavam tal verdade. Josué tinha 
vida piedosa. Ele andava ao lado 
de Moisés, mas, sobretudo, andava 
com	Deus.	A	lei	era	a	sua	meditação;	
a	oração,	o	seu	hábito.	Josué	possuía	
coragem admirável. Poderia ter se 
recusado	a	estar	à	frente	do	povo,	na	
batalha	de	conquista,	mas	não	o	fez.	
Josué teve coragem para manter-se 
firme	naquilo	que	cria.	Deus	o	esti-
mulou a ser corajoso (Js 1:6,7,9,18). 
Josué	 tinha	 estratégia	 definida.	

Wiersbe2 observa que, no processo 
da conquista, Josué, primeiramen-
te,	atravessou	a	terra,	em	sua	região	
central, e isolou o norte do sul. En-
tão,	conquistou	as	cidades	do	sul	e,	
posteriormente, invadiu as cidades 
do norte. Agiu com rapidez, ao sub-
jugar os grandes centros populacio-
nais e assumir o controle da terra. 
Ele	se	preparou	para	a	missão.

Josué também possuía força de 
vontade. O seu exército conquis-
tou Jericó, mas foi surpreendido 
em Ai, por causa do pecado de 
Acã	(Js	7:4,20).	Após	resolver	a	si-
tuação	e	pedir	ajuda	a	Deus,	Josué	
persistiu em lutar contra a cidade 
de Ai e a derrotou. 

2. ibidem, p.86
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Por manifestar, em sua vida, to-
dos os atributos já mencionados, 
Josué tinha o respeito de todos. As 
pessoas	 confiavam	 nele	 e	 diziam:	
Tudo quanto nos ordenaste fare-
mos e aonde quer que nos enviares 
iremos (Js 1:16).

3. Os tropeços do guerreiro: 
Josué era um líder preparado. Mas, 
apesar de suas virtudes, teve tam-
bém seus momentos de fraqueza. 
Nem todas as decisões que tomou 
à	frente	da	liderança	de	Israel	foram	
corretas. Pelo menos, três erros gra-
ves podem ser destacados. O pri-
meiro deles foi a aliança com os gi-
beonitas.	Por	não	pedir	o	conselho	
do Senhor, o líder israelita percebeu 
tarde demais o problema em que 
havia se metido (Js 9:14-16).

O segundo erro de Josué foi to-
lerar a permanência dos jebuseus 
em Jerusalém. Ele os derrotou, 
mas	não	tomou	a	cidade.	Assim,	os	
Jebuseus continuaram habitando 
nela3 (Js 15:63). Esses erros causa-
ram isolamento entre as tribos de 
Judá	e	Simeão	das	demais,	pois	a	
entrada principal para o território 
de	Judá	ficou	sob	controle	dos	je-
buseus, que ocupavam Jerusalém, 
e	 toda	 a	 região	 ficou	 cercada	por	
cidades	gibeonitas,	o	que	dificulta-
va a continuidade da conquista. 
O	terceiro	erro	de	Josué	foi	não	

destruir	as	bases	dos	filisteus.	Israel	

3. Douglas (2006:668)

não	entrou	em	conflito	com	os	filis-
teus, durante a conquista. Mais tar-
de, esse povo foi usado por Deus 
para castigar os israelitas (Jz 3:2,3).4 
Isso teria sido evitado, se Josué 
não	 tivesse	 evitado	 o	 confronto.	
Ele falhou, e Israel sofreu a pena de 
seu erro. As decisões erradas dos 
líderes do povo implicam prejuízo.

4. O Senhor do guerreiro: Ape-
sar de suas falhas, Josué teve muito 
mais	acertos.	Qual	o	seu	segredo?	
Ele entendia que o seu sucesso, na 
vida	e	nas	batalhas,	não	advinha	de	
seu	mérito,	mas	da	intervenção	de	
Deus.	Reconheceu	isso,	ao	afirmar:	
... o SENHOR, vosso Deus, é o que 
pelejou por vós (Js 23:3). Josué 
não	pelejava	sozinho.	O	Senhor	era	
com ele e com o povo. 
Quem	é	o	Deus	de	Josué?	O	que	

o	livro	afirma	sobre	ele?	O	Deus	de	
Josué	é	o	Soberano	de	Israel.	Não	
são	poucas	as	vezes	em	que	o	livro	
de Josué, para se referir a Deus, 
usa	a	expressão	“o	SENHOR,	vosso	
Deus”	 (Js	 1:11,13,15).	 Israel	 per-
tence ao Senhor e tem sua histó-
ria comandada por ele. Esse Deus 
é também o Soberano do mundo. 
O	livro	diz	que	ele	é	“o	Senhor	de	
toda	a	terra”	(Js	3:11,13).	Por	meio	
de seu povo, Deus abençoa todas 
as nações (Gn 12:1-3).
Ele	é	o	Soberano	fiel.	Deus	cum-

priu tudo o que prometeu ao seu 

4. ibidem, p.516
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povo.	Ele	não	falha,	pois	é	fiel	no	
que	 promete.	 A	 posse	 de	 Canaã	
pelos	 israelitas	 é	 prova	 da	 fideli-
dade divina. O Deus de Josué é 
o Soberano santo. A santidade de 
Deus é percebida no episódio em 
que	Acã	havia	pecado.	 Isso	 levou	
Israel a perder a batalha contra os 
habitantes	de	Ai.	Deus	não	tolera	o	

pecado e, por isso, Josué teve de 
tratá-lo no arraial para voltar a con-
tar	com	as	bênçãos	do	Senhor.	
Após	 tratarmos	 da	 biografia	

de Josué, homem escolhido por 
Deus para liderar os israelitas, na 
conquista da terra prometida, fo-
caremos	 nossa	 atenção	 em	 duas	
lições necessárias.

01. Como Josué foi preparado para liderar o povo israelita, na 
campanha militar mais importante da sua história? Para responder, 
leia Êx 3:7-9; Js 11:15; Dt 1:35-38 e o item 1. 

02. Consulte o item 2 e comente sobre as características de Josué 
que o habilitavam a ser um líder autêntico. Baseie-se também em Js 
1:6, 8, 7:6-9, 8:28.

03. Josué possuía virtudes, mas não estava imune às falhas. Fale 
sobre os erros dele, baseando-se no item 3. 

04. Comente com a classe sobre as características do Deus de Josué, 
apresentadas no item 4. Leia também Js 3:11,13, 7:1, 26, 23:3, 23:14. 
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II. LIÇÕES PARA PRATICAR 

1. A submissão é necessária em nosso preparo.

O guerreiro Josué foi preparado 
por	 Deus	 em	 submissão.	 O	 texto	
é	claro	em	afirmar	que	ele	obede-
ceu, sem deixar de cumprir nada 
de tudo o que o SENHOR tinha 
ordenado a Moisés (Js 11:15). An-
tes de ser o grande líder de Israel, 
Josué se tornou um grande servo. 
Antes de ser um bom líder, foi um 
bom liderado. Sempre respeitou a 
liderança de Moisés. Acima disso, 
era	fiel	a	Deus	em	tudo.	

Nós também devemos respeitar 
nossos	líderes	e	ser	submissos	e	fiéis	
a Deus, acima de tudo. Para sermos 
usados por Deus nas grandes coisas, 
precisamos	ser-lhe	fiéis	nas	pequenas.	
Devemos	ser	fiéis	em	nossas	finanças,	
devolvendo o que é de Deus e o que 
é	 de	 “César”;	 em	 nossas	 palavras,	
pronunciando o que é verdadeiro e 
edificante;	em	nossas	ações,	pratican-
do	boas	obras;	em	nossos	pensamos,	
meditando nas coisas do alto. 

05. Como a vida de Josué o encoraja a agir com submissão e 
fidelidade a Deus?

2. A paciência é necessária em nosso preparo. 

Josué foi um guerreiro paciente, 
que soube esperar o cumprimento 
da	promessa	divina.	Quando	os	is-
raelitas se recusaram a entrar na 
terra, por causa de sua increduli-
dade, Josué e Calebe continua-
ram	a	confiar	em	Deus	e,	pacien-
temente, aguardaram a promessa 
divina que lhes garantia a entrada 
na terra prometida. 

Se quisermos servir a Deus dig-
namente, precisamos evitar a pre-
cipitação.	As	promessas	do	Senhor	
se	 cumprirão	no	 tempo	dele,	 não	
no nosso. Portanto, precisamos 
viver com paciência, no aguardo 
das promessas divinas. Sejamos 
pacientes,	 para	 não	 cairmos	 em	
incredulidade	e	murmuração.	Man-
tenhamos em Deus a nossa fé.
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PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 18/03 Mt 18:18-35 Nm 7-8 Ec 6

 Segunda-feira 19/03 Mt 19:1-14 Nm 9-10 Ec 7

 Terça-feira 20/03 Mt 19:16-30 Nm 11-12 Ec 8

 Quarta-feira 21/03 Mt 20:1-16 Nm 13-14 Ec 9:1-12

 Quinta-feira 22/03 Mt 20:17-34 Nm 15-16 Ec 9:13-10:20

 Sexta-feira 23/03 Mt 21:1-27 Nm 17-18 Ec 11:1-8

 Sábado 24/03 Mt 21:28-46 Nm 19-20 Ec 11:9-12:14

DESAFIO DA SEMANA

Chegamos	ao	fim	de	nosso	estudo	sobre	o	livro	de	Josué.	Nesta	
última	lição,	estudamos	a	biografia	desse	guerreiro	escolhido	por	
Deus para conduzir o seu povo na conquista da terra prometida. 
Aprendemos acerca de seu preparo, sua liderança, suas falhas e 
seu	Senhor.	Com	a	vida	de	Josué,	os	cristãos	de	nosso	tempo	têm	
muito a aprender. Eis a importância deste estudo. 
Tal	como	esse	 líder	valoroso,	que	pôs	a	sua	vida	nas	mãos	de	

Deus e se permitiu ser por ele forjado para conduzir seu povo nas 
batalhas	da	conquista,	coloquemo-nos	nas	mãos	do	Senhor,	a	fim	
de que ele nos use para servi-lo. Como instrumentos, podemos ser 
usados por Deus para alcançar a nossa família, os amigos ou para 
colaborarmos no corpo de Cristo, a igreja.

06. A paciência tem caracterizado sua vida cristã, mesmo nas 
situações mais adversas? 
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Quem	ama	os	pecadores,	a	ponto	de	se	deixar	usar	pelo	Espírito	Santo	para	
evangelizá-los, desfruta de indescritível alegria, ao vê-los rendidos aos pés de Je-
sus.	Porém,	os	evangelizadores	não	vivem	só	de	alegria.	Ao	amar	os	pecadores	e	
deles	se	aproximar	para	salvá-los,	Jesus	foi	acusado	de	comilão,	beberrão	e	de	viver	
junto	a	publicanos	e	prostitutas	(Mt	11:19;	Mc	2:16).	Embora	verdadeira,	era	uma	
acusação	maliciosa,	uma	vez	que	Jesus	não	aprovava	o	pecado	dos	pecadores.	
Como	reagiu	o	Senhor?	Com	duas	respostas	amorosas	e,	ao	mesmo	tempo,	

arrasadoras: Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos 
aliviarei (Mt 11:28), e: Os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão 
doentes; eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento 
(Mc	2:17).	Sob	cerrada	acusação,	o	Médico	dos	médicos	não	se	deixou	abalar,	
mas	seguiu	a	chamar	os	pecadores	à	cura.	
Está	aí	uma	acusação	de	que	todos	os	evangelistas	deveriam	se	orgulhar:	ser	

amigo	dos	pecadores.	Amizade	não	para	 viver	 como	eles	 vivem,	mas	 como	es-
tratégia	para	evangelizá-los;	amizade	cheia	de	misericórdia	e,	ao	mesmo	tempo,	
enfrentamento do pecado. O pecador é amado por Deus, mas seu pecado é ma-
ligno. Como ensina Paulo: Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. 
Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns (1 Co 9:22). 

Os acusadores de Jesus apresentavam uma espiritualidade hipócrita. O cris-
tão	evangelizador	precisa	ser	acessível	e	misericordioso	para	com	os	pecadores	
não-salvos.	Que	todas	as	vezes	em	que	você	se	aproximar	de	um	pecador,	possa	
entregar-lhe	a	graça	e	o	perdão	de	Jesus.	

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

ACUSADOS POR EVANGELIZAR MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.

OBJETIVO
Ajudar o estudante da Bíblia 
a analisar a importância da 
oração	no	avivamento	da	
igreja de Cristo.

13 Desejo insaciável 
pela oração

31 DE MARÇO DE 2018

Sexta-feira, 30/03 – 18h08
Sábado, 31/03 – 18h07

Ou acesse goo.gl/CqFQGV

INTRODUÇÃO

A	lição	de	hoje	tratará	sobre	a	quarta	marca	do	
avivamento:	a	oração.	Todo	avivamento	é	marca-
do	por	muita	oração.	Assim	ocorreu	no	dia	de	Pen-
tecoste,	narrado	em	Atos	2.	Na	ocasião,	os	crentes	
ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a 
falar noutras línguas, conforme o Espírito os capa-
citava (At 2:4). Esse grande avivamento impactou 
a cidade de Jerusalém, de modo que, após a pre-
gação	de	Pedro,	quase	três	mil	pessoas	se	conver-
teram a Cristo (At 2:41). Mas, antes disso, a igreja 
se propôs a orar insaciavelmente.

I. EXEMPLO NA HISTÓRIA

John Livingstone era um pregador que viveu 
na Escócia, no século 17. Na época, sempre que 
surgissem momentos de crise nacional ou eclesiás-
tica, pensava-se na necessidade de suplicar por 
uma	visitação	poderosa	do	Espírito	Santo,	um	avi-
vamento. A liderança convocou membros da igre-
ja	para	um	período	de	jejum	e	clamor	pela	nação,	
que	estava	à	beira	de	uma	guerra	civil.	

TEXTO-BASE
Todos estes perseveravam unânimes em oração, 
com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e 
com os irmãos dele. (At 1:14)

D 25/03 Js 24:10-13

S 26/03 Js 24:14-17

T 27/03 Js 24:18-22

Q 28/03 Js 24:23-25

Q 29/03 Js 24:26-28

S 30/03 Js 24:29-31

S 31/03 Js 24:32-33

LEITURA DIÁRIA

Hinos – Inicial: BJ 76 | HBJ 447 • Final: HBJ 295
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Depois de orar, Livingstone 
decidiu pregar sobre Ezequiel 
36:25,26: Então aspergirei água 
pura sobre vós, e ficareis purifica-
dos; eu vos purificarei de todas as 
vossas impurezas e de todos os 
vossos ídolos. Também vos darei 
um coração novo e porei um espí-
rito novo dentro de vós; tirarei de 
vós o coração de pedra e vos darei 
um coração de carne.
Ao	 final	 da	 pregação	 de,	 mais	

ou menos, uma hora, ele anunciou 

que	 estava	 concluindo	 o	 sermão.	
Naquele momento, houve um cla-
mor	para	que	não	parasse	de	falar,	
e ele acabou pregando, no total, 
por duas horas. Em suas anota-
ções, feitas mais de vinte anos 
após aquele dia, Livingstone conta 
que mais de quatrocentas pessoas 
se converteram naquele encontro 
e	todos	os	que	foram	a	Cristo	não	
o abandonaram.1

1. Ferreira (2015:52) 

01. Diante da crise nacional que beirava uma guerra civil, que 
atitude tomou a liderança da igreja de Livingstone, na busca por um 
avivamento? Qual foi o resultado? 

II. O QUE A BÍBLIA DIZ? 

A	igreja	estava	à	espera	do	der-
ramamento do Espírito Santo. So-
bre esse evento, ela ouvira de Jesus 
a promessa: ... enviarei a vocês, da 
parte do Pai, o Espírito da verda-
de (Jo 15:26). Os crentes, porém, 
não	 aguardaram	o	 avivamento	de	
modo ocioso. Havia neles o desejo 
submisso, perseverante, unânime e 
fervoroso de orar. 

1. A submissão na oração: 
Havia,	 nos	 cristãos	 da	 igreja	 pri-
mitiva, desejo submisso de orar. 

Lucas menciona a ordem de Jesus 
a sua igreja: Não saiam de Jerusa-
lém, mas esperem pela promessa 
de meu Pai, da qual lhes falei (At 
1:4).	Quem	os	mandara	esperar	em	
Jerusalém	fora	Cristo;	então,	deve-
riam obedecer. As palavras de Je-
sus têm autoridade. Maria, em cer-
ta	ocasião,	orientou:	Façam tudo o 
que ele lhes mandar (Jo 2:5b). 
A	postura	da	igreja	não	poderia	

ser	outra,	a	não	ser	a	de	submissão	
à	palavra	do	Mestre.	Ela,	obedien-



www.portaliap.org  |  95

temente, esperou pelo avivamento, 
em	Jerusalém.	O	que	os	crentes	fi-
zeram,	enquanto	esperavam?	Lucas	
responde: Todos eles se reuniam 
sempre em oração, com as mulhe-
res (At 1:14). A igreja orava em sub-
missão	e	obedecia	em	oração.
A	 oração	 é	 ordem	 de	 Jesus.	

“Vigiai	 e	 orai”	 foi	 a	 sua	 orienta-
ção	àqueles	que	 se	propuseram	a	
segui-lo (Mc 14:38). Orar é um ato 
de	submissão.	Não	há	avivamento	
sem	oração,	sem	súplicas,	sem	cla-
mor,	sem	quebrantamento.	Não	há	
avivamento sem busca pelo poder 
de	Deus	em	oração.	

2. A perseverança na oração: 
Havia,	nos	cristãos	da	igreja	primiti-
va, o desejo perseverante de orar. É 
isso que indica o texto de At 1:14a: 
Todos estes perseveravam unâni-
mes em oração.	O	verbo	“perseve-
rar”	 (gr.	proskartereo) tem o signi-
ficado	de	ocupar	e	persistir.2 Jesus 
havia sido claro: ... permanecei, 
pois, na cidade, até que do alto se-
jais revestidos de poder (Lc 24:49). 
Os	crentes	 insistiram	na	oração,	

até a chegada do avivamento pelo 
derramamento do Espírito. Ocupa-
ram-se	na	oração,	durante	sete	dias,	
após	 a	 ascensão	de	 Jesus.	Ao	fim	
desse tempo, o Espírito Santo foi 
derramado sobre eles.3	Não	pense,	
porém, que eles insistiram em ora-

2. Stott (2008:54) 
3. Lopes (2011:66) 

ção	somente	até	o	recebimento	da	
promessa. Após a descida do Espí-
rito, a igreja orou ainda mais. 

Após a chegada do avivamen-
to, o desejo continuou. Após o 
Pentecoste, os crentes se reuniam 
para orar e os apóstolos tornaram 
conhecido que sua tarefa era devo-
tar-se	 à	 oração	e	 ao	ministério	da	
palavra.4 Antes ou depois do aviva-
mento, o povo de Deus deve orar 
sem cessar (1 Ts 5:17). 

3. A unanimidade na oração: 
Além	da	 submissão	e	da	perseve-
rança, o desejo unânime de orar 
era	outra	característica	dos	cristãos	
da igreja primitiva, quando busca-
vam avivamento: ... perseveravam 
unânimes em oração (At 1:14). A 
palavra	 “unânimes”	 (gr.	 homo-
thymadon)	 significa	 fazer	 algo	 em	
conjunto;	ter	uma	única	mentalida-
de, propósito ou impulso.5 Todos 
queriam a mesma coisa.
Ninguém	se	opôs	à	oração.	Ne-

nhum	 cristão	 impediu	 o	 outro	 de	
buscar a promessa do Pai. Homens 
e mulheres, judeus e gentios, esta-
vam no mesmo ambiente, buscan-
do o mesmo poder, servindo ao 
mesmo	Deus.	Não	houve	desaven-
ça ou individualismo. O sentimento 
era o mesmo em todos. O desejo 
insaciável	pela	oração	ardia	no	co-
ração	de	cada	membro	da	igreja.	

4. Kistemaker (2006:88) 
5. Stott, op. cit., p.53 
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O avivamento deve ser almeja-
do em conjunto. Todos os crentes 
devem comprometer-se nessa bus-
ca.	A	oração	não	divide,	mas	une;	
não	desvirtua,	mas	conduz	ao	foco	
correto.	 Não	 é	 de	 estranhar	 que	
o texto de Atos 2:4 comece enfa-
tizando que todos ficaram cheios 
do Espírito Santo.	Ninguém	ficou	à	
margem do revestimento de poder, 
pois	ninguém	ficou	fora	da	oração.	

4. A intensidade na oração: 
Havia,	 nos	 cristãos	 da	 igreja	 pri-
mitiva, o desejo fervoroso de orar. 
A	 palavra	 “fervor”	 (gr.	 zeo) tem 
o sentido de zelo para o que é 
bom,	grande	dedicação,	devoção	
ardente, intensidade. A igreja per-
severava	na	oração	(At	1:14).	Para	
buscar	 a	 Deus,	 não	 havia	 tempo	
ruim, preguiça, falta de agenda. 
Desânimo	não	fazia	parte	da	roti-
na devocional daquela comunida-
de de Cristo.

Percebemos que a igreja de Je-
rusalém	 não	 apenas	 acreditava	 na	
oração,	mas	orava;	não	apenas	tinha	
uma correta teologia acerca da ora-
ção,	mas	orava.	Antes	de	falar	pode-
rosamente aos homens, consultava 

primeiramente a Deus.6 Por serem 
fervorosos	 na	 oração,	 os	 primeiros	
cristãos	viveram	experiências	extraor-
dinárias.	 Em	momentos	 de	 oração,	
viram	 o	 chão	 tremer,	 presos	 serem	
soltos, enfermos serem curados, en-
demoninhados serem libertos. 
O	fervor	não	pode	 faltar	na	ora-

ção	daqueles	que	suplicam	a	Deus	
o	avivamento.	A	oração	dos	cristãos	
fervorosos	não	é	fria,	mecânica	e	so-
nolenta, mas cheia de fé, convicta da 
presença	de	Deus	e	da	manifestação	
do seu poder. Por isso, o apóstolo 
Paulo sugere-nos: Nunca lhes falte 
o zelo, sejam fervorosos no espírito, 
sirvam ao Senhor (Rm 12:11). 
Não	 dá	 para	 negar	 que	 o	 avi-

vamento é marcado pelo desejo 
insaciável	pela	oração.	Os	primei-
ros	 cristãos	 são	prova	disso,	 pois,	
como vimos até aqui, havia neles 
o desejo submisso, perseverante, 
unânime e fervoroso de orar. Eles 
são	bons	exemplos	para	a	igreja	de	
hoje.	Não	 podemos	 perder	 o	 de-
sejo de orar. A seguir, analisaremos 
duas aplicações importantes. 

6. Lopes (2007:68)

02. De que maneira os primeiros cristãos se mostraram submissos a 
Jesus? Leia o item 1 e At 1:14, para responder. 
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03. Podemos afirmar que a igreja primitiva foi perseverante, antes 
e depois de receber avivamento? Por quê? Para responder, leia At 
1:14, 2:42 e o item 2. 

04. Que virtudes encontramos nos primeiros cristãos que demonstram 
o seu unânime desejo de orar? Comente, com base no item 3.

05. Por serem fervorosos na oração, que tipo de experiências 
vivenciaram os primeiros cristãos? Dê exemplos, usando por base At 
1:14 e o item 4. 

III. O QUE DEVO FAZER? 

1. Oração é prioridade. 

A igreja do primeiro século fez 
da	 oração	 a	 sua	 prioridade.	 Ela	
perseverou em orar, tanto antes 
quanto depois do avivamento, 
no Pentecoste (At 1:14, 2:42). Os 
apóstolos deixaram claro que se 
dedicariam à oração e ao ministé-
rio da palavra (At 6:4). Mais do que 
isso, em suas cartas, instigaram a 

igreja	à	prática	da	oração	(1	Ts	5:17;	 
Tg	5:16;	1	Pd	4:7).	
Assim	como	os	primeiros	cristãos,	

não	deixemos	a	oração	em	segundo	
plano.	Sem	oração,	não	há	avivamen-
to. Ninguém pode encontrar Deus, 
se	não	o	buscar	de	todo	o	coração	(Jr	
29:13). Dediquemo-nos a essa prática 
tão	necessária	para	a	saúde	da	igreja!	

06. Que ações podemos adotar para tornar a oração uma prioridade 
em nossa vida? 
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2. Oração promove unidade. 

Na espera por avivamento, os 
primeiros	 cristãos	 perseveravam 
unânimes em oração (At 1:14). 
Noutras palavras, havia, entre 
eles, uma unidade que lhes per-
mitia compartilhar um mesmo 
sentimento, propósito ou impul-
so, uma única mentalidade. Todos 
oravam ao único Deus, em favor 
do mesmo propósito: o revesti-
mento de poder. 

Há momentos em que, como or-
denou Jesus, precisamos orar de 
forma reservada, a portas fechadas, 
sozinhos (Mt 6:6). Mas também há 
ocasiões em que precisamos e de-
vemos orar coletivamente, como fez 
a igreja primitiva (At 2:42). Use a ora-
ção	para	se	aproximar	das	pessoas	e	
para criar, com elas, laços cada vez 
mais	 fortes	de	união.	A	oração	nos	
une e nos aproxima de Deus. 

07. Como podemos fazer da oração um momento para criar vínculos 
de união? 

DESAFIO DA SEMANA

Todo	 avivamento	 é	 marcado	 por	 muita	 oração.	 Foi	 isso	 que	
aprendemos no estudo especial de hoje, utilizando por base a ex-
periência	dos	primeiros	cristãos,	ocorrida	no	episódio	do	derrama-
mento do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Enquanto esperava 
pelo	Espírito,	a	igreja	o	buscava	em	oração,	em	desejo	submisso,	
perseverante, unânime e fervoroso. 
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PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 25/03 Mt 22:1-22  Nm 21 Ct 1:1-2:7 

 Segunda-feira 26/03 Mt 22:23-46  Nm 22:1-40  Ct 2:8-3:5 

 Terça-feira 27/03 Mt 23:1-12 Nm 22:41-23:26  Ct 3:6-5:1 

 Quarta-feira 28/03 Mt 23:13-39 Nm 23:27-24:25 Ct 5:2-6:3 

 Quinta-feira 29/03 Mt 24:1-31 Nm 25-27 Ct 6:4-8:4 

 Sexta-feira 30/03 Mt 24:32-51 Nm 28-29 Ct 8:5-14 

 Sábado 31/03 Mt 25:1-30 Nm 30-31 Jó 1 

O	nosso	desafio	para	esta	semana	é,	primeiramente,	refletir	so-
bre	a	importância	da	oração	em	nossa	vida.	Será	que	ela	tem	sido	
prioridade	 em	 nossa	 agenda?	 Depois,	 dedicaremos,	 durante	 os	
dias	desta	semana,	um	tempo	de	oração	para	intercedermos	por	
avivamento.	Pronto	para	o	desafio?	Então,	mãos	à	obra!	
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Nem sempre o evangelizador, com seu trabalho evangelístico, desper-
ta	no	pecador	o	desejo	pela	salvação.	Bem	antes	de	o	evangelizador	se	
aproximar do pecador, o Espírito Santo já está trabalhando neste. É por 
isso	que	muitos	cristãos	se	surpreendem,	quando	algum	pecador,	por	li-
vre	iniciativa,	vem	à	igreja	ou	vai	até	um	cristão	à	procura	de	Deus.	

A Bíblia declara que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, e não po-
dia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura (Lc 19:3). Ele 
ouviu sobre os grandes milagres feitos por Cristo e soube que o Senhor 
iria passar por Jericó, o que lhe despertou a vontade de estar com Jesus. 
O Senhor o percebeu e dele se aproximou. O pequeno homem que havia 
feito de seu desejo o seu grande alvo foi recompensado com a maior 
vitória	de	sua	vida:	a	sua	salvação!	

Eis um exemplo claro: existem pessoas que têm, dentro de si, o desejo 
de ver Jesus. Vários gregos manifestaram a Filipe o desejo sincero de ver 
Jesus (Jo 12:20-21). Portanto, os evangelistas precisam ser sensíveis, para 
perceber	os	corações	já	pré-dispostos	à	salvação,	porque	o	real	encontro	
com Cristo brota de um desejo puro e sincero. Despojado de vaidade, o 
coração	do	evangelista	entende	que	o	Espírito	Santo	é	soberano	para	lhe	
trazer	pessoas	“prontas”	para	receberem	a	salvação,	bastando	apresen-
tá-las a Cristo. 

Peça ao Espírito Santo que lhe conceda a graça de perceber a história, 
as	dores,	os	sofrimentos	e	angústias	de	um	pecador	que,	com	o	coração	
quebrantado, se aproxima de você querendo ver Jesus. 

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção	Geral	das	Igrejas	Adventistas	da	Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

A INICIATIVA DO PECADORMOMENTO MISSIONÁRIO
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