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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 estudo terminamos falando sobre Raabe, a 

meretriz, que recebeu os espias de Israel em sua casa e os 

escondeu, quando eram procurados pelos soldados do rei de 

Jericó. Quando os procuram em casa dela, ela diz aos soldados 

que eles já haviam partido e que fossem no seu encalço.  

 Este episódio leva-nos a perguntar se não houve aqui 

uma desobediência às autoridades. Já dissemos anteriormente que 

a Bíblia ensina que o crente deve obedecer as autoridades, 

porque elas são instituídas por Deus. Várias vezes encontramos, 

principalmente no Novo Testamento, o dever de obedecer às 

autoridades. O apóstolo Paulo fala-nos da obrigação que temos 

de nos sujeitarmos às autoridades, de respeitá-las e honrá-las, 

porque são instituídas por Deus. Assim sendo, a pergunta se 

Raabe estava ou não a desobedecer as autoridades é pertinente. 

Mas é preciso que saibamos que esta mulher não era cristã e não 

conhecia as verdades e os ensinos bíblicos. E o que o apóstolo 
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escreve aplica-se somente aos crentes, uma vez que os 

descrentes não se regem pelas leis de Deus, são desobedientes 

por natureza. Além do mais há vários outros casos bíblicos onde 

vemos casos semelhantes de desobediência as autoridades, como 

foi no caso das parteiras do Egipto que receberam a ordem de 

matar os meninos dos judeus e elas não obedeceram, e ainda 

foram recompensadas por Deus. Como podemos ver em todos esses 

casos em que houve um aparente desobediência, tratam-se de 

casos extremos, em que os planos e propósitos de Deus eram mais 

altos do que as leis dos homens, tornando-se por isto uma 

excesso e não a regra, que não justifica a desobediência de 

qualquer cidadão às leis ou as autoridades. A Bíblia dá muita 

ênfase à obediência às autoridades e às leis. A ordem que Deus 

estabelece sobre um país e sobre o mundo, fá-lo através dos 

homens e das autoridades por Ele instituídas. Deus quer a 

ordem, a segurança e o direito para todos. E isso só é possível 

por meio dos poderes instituídos.  

 Por outro lado temos de dizer que sempre que a lei dos 

homens entra em conflito claro e aberto contra a vontade de 

Deus, o cristão deve saber a quem deve obedecer: Importa mais 

obedecer a Deus do que aos homens. Raabe agiu de acordo com 

este princípio, embora ela não conhecesse muito a respeito do 

Deus verdadeiro, ela apenas ouviu falar das grandes coisas que 

Deus estava fazendo no meio do seu povo.  

 Versículo 8-9: 
8

 Antes, porém, de os espiões descerem do terraço para 
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dormirem, Raab foi lá ter com eles 
9

 e falou-lhes assim: “Eu sei que o Senhor vos deu este 

país. Toda a gente anda atemorizada por vossa causa e todos os habitantes fogem diante 

de vocês.  Raabe fala daquilo que o povo de um modo geral já 

sabia: Que o povo de Israel estava junto ao Jordão para 

conquistar aquela terra. Ela sabia que o Senhor havia dado 

aquela terra a Israel e que Israel vinha para tomar posse dela. 

Toda a população estava com medo, por isso, Raabe diz tudo o 

que sabe a respeito da aterra que eles vão tomar.  

 Versículo 10: 
10

 Soubemos como o Senhor secou o 
*
Mar Vermelho 

diante de vocês, quando saíram do Egipto, e como, no lado de lá do Jordão, trataram os 

dois reis 
*
amorreus, Seon e Og, e os mataram.  Raabe demonstra um grande 

conhecimento do povo de Israel. Entre o milagre que Deus fez no 

mar Vermelho e o encontro com a mulher de Jericó passam 40 

anos. Ninguém podia dizer que Deus era cruel, pois além da 

longa espera de 40 anos, o povo de Jericó teve a oportunidade 

de ouvir a respeito das obras de Deus e teve oportunidade de se 

arrepender, voltar-se para Deus e ter sido poupados, em vez de 

ser destruído como foram os outros povos com quem Israel 

combateu. Deus fez com que a notícia dos seus grandes feitos 

chegasse ao conhecimento de todos, para que ninguém pudesse 

culpa-lo por um castigo que desconhecia completamente. Os reis 

derrotados antes, aqui mencionados por Raabe, nomeadamente dos 

amorreus, Seom e Ogue, tinham conhecimento para buscarem uma 

mudança das suas vidas e das vidas dos seus povos, e se 

voltarem para Deus. Não o fizeram, e por isso a mão de Deus 
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caiu pesada sobre eles. E isto não aconteceu apenas no passado, 

quando o Velho Testamento foi escrito. Não pensemos que Deus 

mudou e que hoje a sua mão não cai sobre as pessoas para 

castiga-las e puni-las dos seus pecados. Deus é amor. É 

paciente. É longânimo. É bondoso. Porém, a sua justiça cai 

sobre todos aqueles que não quiseram aceitar a sua graça e 

rejeitarem Jesus como salvador e senhor. Jesus, a expressão 

máxima e suprema do amor de Deus, aponta-nos o grave perigo de  

adiarmos a nossa aceitação da graça divina. Jesus aponta para a 

pena eterna, no inferno, para aqueles que rejeitarem a salvação 

gratuita e completa pela fé nele.  

 Versículo 11: 
11

 Quando tivemos conhecimento disso, ficámos 

desanimados e mais ninguém teve coragem de vos resistir, porque o Senhor, vosso Deus, 

é Deus no céu e na terra. Vemos que o povo conhecia os factos 

relacionados com o Deus verdadeiro, reconhecia que Deus era 

Deus em cima no céu e embaixo na terra, chegando mesmo a 

desmaiar, sem porém haver mudanças nas suas vidas. O povo 

reconhecia o poder de Deus mas não se arrependia dos seus 

pecados. Da mesma forma que muitas pessoas hoje, que conhecem 

muito da Bíblia e de Cristo, mas esse conhecimento não afecta 

em nada as suas vidas, não causa nenhuma alteração ou mudança 

nas suas vidas. Esta atitude representa um grande perigo. 

 Vejamos os versículos 12-13: 
12

 Jurem-me agora pelo Senhor 

que hão-de tratar a minha família tão bem como eu os tratei a vocês e dêem-me um sinal 

como garantia 
13

 de que hão-de poupar a vida ao meu pai e à minha mãe, aos meus 
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irmãos e irmãs e aos seus familiares. Não nos matem!” Estas palavras nos 

mostram que Raabe creu em Deus e pediu a salvação do julgamento 

que iria cair sobre a cidade de Jericó. A Bíblia diz que a 

salvação vem pelo ouvir. Raabe e todos os outros daquela cidade 

ouviram falar dos planos de Deus. Raabe creu e pediu a salvação 

para ela e para os seus parentes. A refere que a salvação vem 

pela fé. Mas, a fé vem pelo ouvir. Por essa razão estamos e 

continuaremos a anunciar as boas novas de salvação a todos os 

homens.  

 Os espias aceitaram a solicitação daquela mulher e 

disseram: 
14

 Os homens responderam-lhe: “Que o Senhor nos tire a vida a nós 

mesmos, se não fizermos como tu dizes. Se tu não contares nada a ninguém do que 

andamos a fazer, prometemos-te que te havemos de tratar bem, quando o Senhor nos 

entregar este país.” “É assim que nós cumpriremos o juramento que fizemos. 
18

 Quando 

entrarmos nesta terra, põe este cordão vermelho na janela por onde nos fizeste descer e 

reúne em tua casa o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a tua família. 
19

 Se alguém 

sair para fora da tua casa, será responsável pelo que acontecer. Nós não teremos culpa. 

Mas, se alguém tratar mal qualquer pessoa que esteja em tua casa, é sobre nós que 

recairão as responsabilidades.  
21

 Ela concordou, despediu-se deles e eles foram-se 

embora. Depois de saírem, ela colocou o cordão vermelho na janela. 
22

 Os espiões foram 

para a montanha e por lá ficaram três dias, até que os homens do rei, depois de terem 

procurado por todos os caminhos, regressaram a Jericó, sem os terem encontrado. 
23

 Os 

dois homens desceram então da montanha, atravessaram o rio e voltaram para junto de 

Josué, contaram-lhe tudo o que tinha acontecido, 
24

 e disseram-lhe: “O Senhor vai-nos 
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entregar todo o país. Todas as pessoas andam a tremer de medo por causa de nós.” 

 Vamos agora ler no capítulo 3, os cinco primeiros 

versículos: 
1

 No dia seguinte de manhã, Josué e todo o povo saíram de Chitim e 

dirigiram-se para junto do Jordão. E ali acamparam antes de atravessarem o rio. 

2
 Passados três dias, os chefes do povo percorreram o acampamento 

3
 e deram as 

seguintes ordens: “Quando virem os 
*
sacerdotes levitas a transportar a 

*
arca da aliança 

do Senhor, vosso Deus, deixem o acampamento, ponham-se a caminho e sigam atrás 

deles. Vemos aqui que o povo atravessa o Jordão de um modo 

diferente como atravessou anteriormente o mar Vermelho. Neste 

episódio, Moisés feriu as águas com a vara; aqui os sacerdotes 

e levitas vão à frente, com a arca da aliança, e as águas do 

rio se abrem e todo o povo passa em seco. Esta experiência 

representada aqui pela passagem do rio Jordão, é tão 

maravilhoso e ilustra bem as experiências profundas e marcantes 

que podemos ter com Cristo, ao longo da nossa caminhada cristã. 

 Josué volta-se para o povo e proclama a todos dizendo: 

“
*
Purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará no meio de vocês coisas maravilhosas.” 

Deus tinha prometido fazer coisas maravilhosas com o seu povo 

na terra prometida, dando-lhe grandes vitórias e triunfos, 

conquanto que o povo tivesse uma vida de santidade. Este mesmo 

princípio é verdadeiro para nós hoje. Deus nos fala das suas 

grandes maravilhas, bênçãos e promessas. Porém, estas coisas 

magníficas só serão uma realidade em nossas vidas se nos 

santificarmos, e tivermos vidas santas e puras, que glorifiquem 
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o nome de Cristo.  

 Versículos 6-7: 
6

 Disse depois aos sacerdotes para pegarem na arca da 

aliança e para se colocarem à frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. 
7

 O 

Senhor disse a Josué: “A partir de hoje vou engrandecer-te diante de todo o povo de 

Israel, para que todos fiquem a saber que eu estou contigo, tal como estive com Moisés.  

Deus queria confirmar o seu servo Josué diante do povo. Um 

líder só pode ser uma bênção no trabalho de Deus quando o 

Senhor o confirma diante do seu povo por meio de factos e 

realizações. Nunca um líder pode tirar proveito pessoal do 

prestígio que goza no povo de Deus e na realização da Sua obra. 

O líder deve usar o seu prestígio e reconhecimento para fazer 

mais e melhor pela causa de Cristo.  

 E diz mais o Senhor a Josué nos versos 8 em diante: 
8

 Diz 

aos sacerdotes, que levam a arca, que parem junto do rio Jordão, quando lá chegarem.” 

9
 Josué disse então aos israelitas: “Aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, vosso 

Deus: 
10

 “Fiquem sabendo que o Deus vivo está no meio de vocês e que, à medida que 

forem avançando, ele há-de expulsar os 
*
cananeus, os 

*
hititas, os 

*
heveus, os 

*
perizeus, os 

*
guirgaseus, os 

*
amorreus e os 

*
jebuseus. 

11
 Por isso, a arca da aliança de Deus, senhor do 

país inteiro, vai à vossa frente atravessar o Jordão. Aqui vemos a arca da 

aliança  caminhando a frente do povo. Os sacerdotes levam a 

arca e o povo segue-os mantendo uma certa distância. O rio se 

abre, formando o caminho pelo qual o povo passa a pé enxuto, 

exactamente como aconteceu 40 anos atrás no Mar Vermelho. Esta 

arca simboliza a pessoa de Cristo. Foi Cristo quem nos abriu o 
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caminho para o céu. E Ele mesmo é o caminho para o céu.  

 Diz nos versículos seguintes: 
12

 Para esse efeito, escolham doze 

homens, um por cada tribo de Israel. 
13

 Quando os sacerdotes que levarem a arca da 

aliança de Deus, senhor do país inteiro, tiverem tocado com os pés na água, o Jordão 

abrir-se-á e as águas que vêm de cima hão-de juntar-se como numa barragem.”
14

 E 

quando o povo saiu das suas tendas para atravessar o rio, os sacerdotes que levavam a 

arca da aliança iam à sua frente. 
15

 Chegaram ao rio Jordão. Era no tempo das ceifas, 

quando o rio vai a transbordar pelas margens  

b
. Mas logo que os pés dos que levavam a 

arca tocaram na água, 
16

 as águas que desciam pararam e amontoaram-se como se 

formassem uma barragem, numa grande extensão, até perto de Adam, localidade 

situada nas proximidades de Sartan. E as águas que desciam para o Mar Morto ficaram 

completamente separadas, de modo que o povo pôde atravessar. Isto deu-se perto de 

Jericó. 
17

 Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se de pé 

sobre o leito seco do rio, enquanto o povo de Israel ia atravessando a pé enxuto. Ali 

estiveram até que todo o povo atravessou o Jordão. Deus repete aqui um dos 

grandes milagres diante do seu povo, fazendo com que o rio 

Jordão, em tempo de cheia, parasse e amontoasse as suas águas, 

para que o povo de Deus passasse. É impressionante como Deus 

tem poder sobre a natureza que Ele mesmo criou. O que Deus fez 

no Mar Vermelho, repete aqui para glória e honra no seu nome. 

Deus fez isto e registrou na sua palavra para que alimentasse a 

nossa fé e confiança nele.  

 Vamos agora para o capítulo 4 e ler os primeiros três 

versículos: 
1

 Depois de todo o povo ter atravessado o Jordão, o Senhor disse a 
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Josué: 
2

 “Escolham doze homens, um por cada tribo, 
3

 e diz-lhes que vão tirar doze 

pedras do meio do rio, do lugar onde estiveram parados os 
*
sacerdotes, e que levem essas 

pedras para o lugar onde o povo irá passar a noite.” Estas pedras mergulhadas 

no meio do Jordão falam sobre a pessoa de Cristo e sobre o seu 

sepultamento. A arca a as pedras também falam de Cristo. Tudo 

aqui tem um simbolismo e um sentido profundamente espiritual. 

 Versículos seguintes: 
4

 Josué chamou então os doze homens que tinham 

sido escolhidos de todas as tribos 
5

 e disse-lhes: “Passem à frente da 
*
arca da aliança do 

Senhor, vosso Deus, e vão até ao meio do rio. Cada um de vocês tire uma pedra e ponha-

a ao ombro, uma por cada tribo de Israel. 
6

 Estas pedras ficarão para vocês como sinal 

daquilo que o Senhor fez. E quando os vossos filhos perguntarem um dia o que 

significam estas pedras para vocês, 
7

 responderão: “As águas do Jordão pararam e 

abriram caminho, quando a arca da aliança do Senhor atravessou o rio. Estas pedras 

estão a recordar para sempre ao povo de Israel o que aqui se passou.” 
8

 Os israelitas 

fizeram como Josué lhes mandou: foram ao meio do rio e tiraram as doze pedras, uma 

por cada tribo de Israel, tal como Deus tinha ordenado a Josué. Em seguida, levaram-

nas para o sítio onde iam acampar e lá as colocaram. 
9

 Josué mandou colocar outras doze 

pedras no meio do Jordão, no sítio onde estiveram parados os sacerdotes que levavam a 

arca da aliança. Essas pedras ainda hoje lá estão. 
10

 Os sacerdotes que estavam com a 

arca ficaram de pé no meio do rio até se cumprir tudo o que o Senhor tinha mandado 

dizer ao povo por meio de Josué. Era aquilo que Moisés tinha ordenado. O povo 

apressou-se a atravessar o rio 
11

 e, logo que todos acabaram de passar, os sacerdotes com 

a arca da aliança passaram também e colocaram-se à frente do povo. 
12

 Também 
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passaram os homens das tribos de Rúben, de Gad e da metade oriental da tribo de 

Manassés. Preparados para a guerra, iam à frente dos outros israelitas, conforme Moisés 

lhes tinha dito. 
13

 Eram cerca de quarenta mil os homens preparados para combater, que 

desfilaram diante do Senhor em direcção à planície de Jericó. 
14

 Aquilo que o Senhor 

realizou naquele dia fez com que o povo de Israel considerasse Josué como um grande 

homem. E todos o respeitaram, como tinham respeitado Moisés, até ao fim da sua vida. 

 Prezado amigo, este foi um dos momentos mais 

importantes da história do povo de Israel, porque o Deus vivo 

deixou bem patente diante de todos a sua presença, o seu poder, 

a sua majestade e a sua glória. No próximo programa 

continuaremos a ver s manifestações da glória de Deus diante do 

seu povo e que elas nos sirvam de lição para a nossa vida 

cristã. 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.14.01h    


