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Chegamos às 11.00h 

REFERÊNCIA:  Josué 1:10–2:8                                      Data de Gravação: 19.05.04 hora: 11.45h 

PRODUTOR: Paulo Chaveiro                                                                               Locução: Paulo Chaveiro 

OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO./ O MEU DESEJO É QUE A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO./ 

 

 No último programa, na introdução deste livro, vimos 

que o livro de Josué vem logo depois dos primeiros 5 livros de 

Moisés, o chamado Pentateuco. No livro de Josué vamos encontrar 

a nação de Israel dominando e vencendo os povos vizinhos. No 

livro de Génesis nasce o povo de Israel. No livro de Êxodo o 

povo de Israel é escolhido. No livro de Números o povo de 

Israel é posto a prova. No livro de Levítico o povo de Israel 

aprende a oferecer sacrifícios a Deus. No livro de Deuteronômio 

o povo é instruído por Deus em relação a terra prometida. E 

agora em Josué vamos encontrar o povo lutando e conquistando a 

terra da promessa. Josué é um livro que nos mostra como podemos 

vencer usando os poderes celestiais, que Deus coloca a nossa 

disposição.  

 Este livro corresponde, no Novo Testamento, à epístola 

aos Efésios, que nos fala das vitórias do crente que luta 

revestido da armadura de Deus nos lugares celestiais. No livro 
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de Josué vamos encontrar as lições e o método espiritual para 

as nossas grandes conquistas de hoje.  

 O versículo chave do livro é o 3 do capítulo 1, que 

diz: 
3

 Hei-de dar-vos todos os lugares que os vossos pés pisarem, como prometi a 

Moisés. A terra tinha sido prometida por Deus ao seu povo, porém 

era preciso que eles a conquistassem. Só seria deles o lugar 

que eles pisassem com os seus pés, ou seja, o lugar que eles 

conquistassem. Deus também nos promete grandes bençãos. Porém, 

é preciso que as conquistemos, ou melhor, que tomemos posse 

delas. Os nossos inimigos são de ordem espiritual. Lutamos 

contra as hostes espiritual do mal. E Deus nos garante vitória 

completa sobre eles. Ninguém nos poderá resistir, pois lutamos 

revestidos da armadura de Deus.  

O apóstolo Paulo diz na epístola aos Efésios: "Rogo-vos eu 

prisioneiro do Senhor, que andeis de uma maneira digna da alta 

vocação por meio da qual fostes chamados." Para tomarmos posse 

da bençãos espirituais precisamos de andar de acordo com os 

ensinos e as verdades de Deus. Temos de ser mansos, humildes, 

bondosos, pacientes, longânimos, cheios de amor e alegria. Por 

outras palavras, temos de estar cheios das virtudes do Espírito 

Santo. O cultivo dessas virtudes representa o preço que temos 

de pagar para estarmos realmente preparados para as grandes 

vitórias espirituais, para as quais Deus nos convida. Só quando 

lutamos na energia do poder de Deus é que Deus é glorificado. 

 As vitórias de Josué glorificaram a Deus, porque foram 
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vitórias ganhas pelo poder de Deus. O salmista diz: "Não a nós 

Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória." Quando 

queremos lutar e conquistar pela nossa força, não honramos nem 

glorificamos a Deus, porque não somos nós que alcançamos a 

vitória. A conquista da vitória é de Deus. A honra pertence-lhe 

a Ele, e nós somos abençoados.  

O apóstolo Paulo disse a um jovem pregador: "Não é por obras de 

justiça que tenhamos feito, mas de acordo com a sua 

misericórdia que somos salvos, pelo lavar da regeneração e 

renovação do Espírito Santo, que foi derramado sobre nós 

abundantemente através de Jesus Cristo nosso Salvador."  

Num outro livro o apóstolo Paulo escreve: "Pela graça sois 

salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não 

vem das obras, para que ninguém se glorie." Hebreus diz-nos que 

pela fé, Abraão quando chamado, foi para o lugar que Deus 

indicou, embora não soubesse onde era. Pela sua obediência 

recebeu aquele lugar por herança. Apesar de não conhecer o 

lugar que Deus lhe prometeu mostrar, ele atendeu imediatamente 

o chamado do Senhor. Ele poderia ter ficado em Ur dos Caldeus, 

mas como tinha fé em Deus, sabia que Deus nunca transmitiria 

palavras sem sentido. A sua fé levou-o a uma imediata 

obediência. Isto é confiar em Deus. Isto é fé em acção.  

 Josué também creu em Deus e a sua fé levou-o a agir e a 

movimentar-se. Josué agia na autoridade da vontade de Deus e da 

sua palavra. Josué tinha de andar de acordo com o livro da lei, 
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a regra de fé e conduta. E Josué começa a sua vida de 

conquistador.  

 No capítulo 1, versos 10-11 lemos: 
10

 Josué deu então estas 

ordens aos chefes do povo: 
11

 “Percorram o acampamento e digam ao povo que prepare 

as coisas porque daqui a três dias irão atravessar o rio Jordão a fim de ocuparem a terra 

que o Senhor, vosso Deus, vos dá em herança.”  Josué assume o comando de 

tudo. Ele fala ao povo com autoridade, confiado em Deus. Por 

que? Porque Deus lhe ordenou que assim fizesse. Deus disse-lhe 

anteriormente: "Assim como fui com o meu servo Moisés, serei 

contigo." Assim Josué estava em condições de dar ordens ao 

povo, em nome de Deus, e poderia dizer como o salmista: "O 

Senhor é o meu ajudador." A nossa confiança em Deus dá-nos 

coragem contra o mal. Em Hebreus 13:6 lemos: "Assim podemos 

dizer com confiança, que o Senhor é o nosso ajudador, e por 

isso não temo a homem." Nós precisamos também deste tipo de fé 

e de convicção em Deus. Deus é aquele que nos livra do poder 

dos inimigos.  

 O grande tema deste livro é a posse, o domínio, a 

vitória e a conquista. A palavra chave é a posse da terra 

prometida, cuja única condição era conquistá-la pela fé. Eles 

tinham que entrar e possuir a terra. Deus deu-lhes a vitória, 

mas foi necessário que o povo tivesse na disposição de 

libertar, conquistar e possuir a terra.  

 Podemos notar algo muito interessante: Depois que o 

povo entrou na terra, o maná que eles serviu de alimento no 



PROGRAMA “O SOM DO LIVRO”                   0302  P-#   23-01-2014 

 

5 

 

deserto cessou. Eles passaram a comer o que a terra produzia. 

Isso leva-nos a recordar que precisamos de nos alimentar 

espiritualmente. Deus nos providencia, por meio de sua palavra, 

o alimento para as nossas almas. As nossas almas alimentam-se 

de Cristo, o pão vivo que desceu do céu, alimentam-se da 

Palavra de Deus, que é mais doce que o mel e alimentam-se do 

Espírito Santo, do qual nos devemos encher todos os dias. O 

apóstolo Paulo nos ordena: "Enchei-vos do Espírito."  

 Vamos ler os versículos 12-13: 
12

 Falou também assim às tribos 

de Rúben, de Gad e à metade oriental da tribo de Manassés: 
13

 “Lembrem-se do que 

Moisés, o 
*
servo do Senhor, ordenou, quando disse que o Senhor, vosso Deus, vos dava a 

possibilidade de viverem tranquilos nesta terra a oriente do Jordão. 
14

 As vossas 

mulheres, os vossos filhos e os vossos animais que fiquem aqui. Mas vocês, os homens 

aptos para a guerra, vão à frente dos vossos irmãos para os ajudar,  Temos aqui 

duas tribos e meia: Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés. Nós 

Recordo que estas tribos vieram a Moisés e pediram para ficar 

deste lado do Jordão em vez de o atravessarem. Por outras 

palavras, eles não quiseram atravessar o Jordão. Quer dizer, as 

suas posses estavam do lado errado. Muitos crentes também têm 

as posses mal colocadas. Não querem atravessar o Jordão. 

Espiritualmente falando o Jordão ficam antes de tomar posse da 

promessa de Deus Há muitos que se dizem crentes que não sabem, 

por experiência própria, o verdadeiro sentido da morte e  

ressurreição de Jesus. Não viveram esta verdade. Ainda não se 

renderam a Jesus. Por isso ficam à quem da promessa, vivem um 
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crisianismo medicre, não tomando posse das promessas de Deus. 

 Vamos ler a partir do versículo 14: 
14

 As vossas mulheres, os 

vossos filhos e os vossos animais que fiquem aqui. Mas vocês, os homens aptos para a 

guerra, vão à frente dos vossos irmãos para os ajudar,  Os soldados daquelas 

duas tribos e meia tinham que atravessar o Jordão e apoiar o 

resto do povo na conquista da terra. Teriam de passar o Jordão.  

Não podemos lutar as batalhas do Senhor sem Cristo. Temos que 

ser revestidos da armadura de Deus para poder lutar. E essa 

armadura é Cristo e a sua obra redentora em nosso lugar. Só com 

Cristo como nosso Salvador podemos lutar vitoriosamente. Esta é 

a grande mensagem que aprendemos destes versos.  

 Vamos ler agora os versículos 15-18: 
15

 até ocuparem a terra 

que o Senhor, vosso Deus, lhes dará, para lá viverem tranquilos. Depois, vocês voltarão 

para se estabelecerem aqui nesta vossa terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu, deste 

lado do Jordão, do lado donde nasce o Sol.” 
16

 Eles responderam a Josué: “Faremos tudo 

o que nos disseste e iremos para onde nos mandares. 
17

 Havemos de obedecer-te em tudo, 

tal como obedecemos a Moisés. 
18

 Basta que o Senhor esteja contigo, como esteve com 

Moisés. Quem se revoltar contra ti e desobedecer às tuas ordens será morto. Mas tu, tem 

coragem e firmeza!” Todos tinham de participar na conquista da 

terra. Ninguém podia ficar de fora: Essa era a ordem de Deus. 

 Agora vamos passar para o capítulo 2 e ler o verso 1: 

1
 Josué, filho de Nun, mandou de Chitim dois espiões com ordem para explorarem bem a 

região, especialmente Jericó. Quando chegaram à cidade, entraram em casa da 

prostituta, chamada Raab, onde se alojaram.  Esta mulher de carácter 
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duvidoso é mencionada na epístola aos Hebreus. Esta mulher 

prostituta, creu em Deus, mudou de vida, transformou-se para 

sempre e o nome dela encontra-se entre os heróis da fé. Estes  

heróis da fé, não tinham poder em si mesmos, o poder vinha da 

fé que tinham em Deus. A ênfase não deve é colocada no homem ou 

na mulher, mas na fé que eles depositavam no Deus vivo. A fé é 

que fez maravilhas na vida dos homens em todos os tempos e em 

todas as circunstâncias. E a grande lista de nomes em Hebreus é 

uma nuvem de testemunhas daqueles que foram abençoados por meio 

da sua fé.  

 Aqui vemos que Deus salvou esta mulher de má reputação, 

é o mesmo Deus que quer e pode salvar qualquer outra pessoa, 

com boa ou má reputação. Ninguém está isento de pecado. Deus 

salvou esta mulher porque ela creu. A sua fé a salvou. E 

notamos ainda que ela é incluída na genealogia de Cristo, no 

Novo Testamento. 

 Vamos ler os versículos 2-7: 
2

 Ora o rei de Jericó foi informado 

de que tinham chegado nessa noite uns israelitas para espiarem o país. 
3

 Mandou, por 

isso, este aviso a Raab: “Expulsa esses homens que foram para tua casa, porque eles 

vieram como espiões.” 
4

 Mas a mulher escondeu os dois homens e respondeu: “Na 

verdade, vieram ter comigo uns homens, mas eu não sabia donde eles eram. 
5

 Saíram ao 

anoitecer, antes de se fecharem as portas da cidade, e não sei para onde foram. Mas, se 

forem depressa atrás deles, ainda os podem apanhar.” 
6

 O que aconteceu é que ela os fez 

subir para o terraço da casa e lá os escondeu, no meio do linho que lá tinha posto. 
7

 Os 
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homens do rei saíram então e fecharam-se as portas da cidade. Dirigiram-se para o lado 

do Jordão à procura dos espiões e foram até ao sítio onde existiam umas pedras no rio 

para se poder atravessar. Os espias foram enviados para descobrir o 

melhor meio para entrarem na cidade. Entrando na cidade, 

ficaram na casa de Raabe. O resto do capítulo mostra que ela 

pediu que fosse poupada e deu o seu testemunho de fé no Deus de 

Israel. Escondendo os dois espias de Israel e dando-lhes 

informações sobre o rei de Jericó, ela arrisca tudo, inclusive 

a sua própria viva. Porém, ela sabia que o povo de Israel 

estava às portas e conhecendo a reputação de Israel e sabendo 

que Deus agia em favor do seu povo, ela achou que era mais 

seguro colocar-se ao lado do povo cujo Deus era o Senhor, do 

que confessar tudo ao rei e depois ser destruída com o seu 

povo, quando a cidade fosse tomada pelas forças do povo de 

Israel. Ela lançou a sua sorte em Deus e foi salva. E o seu 

nome encontra-se entre aqueles que brilharam, através da fé em 

Deus. Deus a salvou pela fé e o seu nome foi colocado na 

genealogia de Jesus.  

 Hoje vamos terminar aqui. No próximo programa vamos 

continuar a acompanhar as aventuras do povo liderado por Josué. 

ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E 

GUARDE!  E QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO 

DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO.  

 

Terminou.13.07h 


