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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./ 

 

 Voltamos ao nosso estudo do capítulo 4 de Josué. No 

programa passado vimos duas coisas magníficas: A primeira foi 

verificarmos que a arca, carregada pelos sacerdotes, foi na 

frente do povo, para passarem o rio Jordão. Recordo que a arca 

fala de Cristo, de seu poder e da salvação que ele providenciou 

para nós. O povo passou pelo rio Jordão pisando em terra seca, 

graças a arca, que representava Cristo. Aqui não foi a vara de 

Moisés que separou as águas, mas a arca da aliança.  

 Antes que a arca saísse do meio do rio, Josué ordenou 

que tirassem 12 pedras de leito seco do rio, e as colocassem 

fora do rio. Aquelas 12 pedras serviriam de memorial, seriam  

como que um marco de fé na história do povo de Israel. Josué 

mandou também que eles colocassem 12 pedras no meio do rio. Na 

Bíblia, a Pedra, muitas vezes aponta para Cristo, a sua morte e 

salvação em nosso lugar. O apóstolo Pedro declarou que Jesus 

era a pedra viva, a pedra angular, preciosa para Deus, embora 
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que rejeitada pelos homens. Jesus passou pela morte para nos 

dar a salvação. Aquelas pedras colocadas no meio do rio Jordão 

falam do poder e da graça salvadora de Deus. E para que cada 

cristão entre nas bênçãos celestiais, tem que atravessar o 

Jordão, ou seja, tem de pela fé, aceitar a Cristo como 

Salvador. O apóstolo Paulo na epístola aos Romanos fala da 

necessidade que temos de ser baptizados em Cristo e na sua 

morte. Isto acontece quando nos encontramos com ele pela fé. O 

sistema da salvação de Deus para os homens é muito simples: 

Somos salvos simplesmente pela fé em Cristo. Atravessar o 

Jordão pela fé. Deixar o mundo para trás e marchar na direcção 

das bênção espirituais e celestiais. Deixar o mundo para trás e 

caminhar em frente com Jesus. Passar a viver em novidade de 

vida.  

 Para Israel a passagem pelo Rio Jordão a pé enxuto foi 

uma experiência maravilhosa e transformadora. O povo estava 

precisando de um sinal de Deus e de uma prova da presença do 

Senhor com eles. No meio de tanta tribulação e do sofrimento 

após longos anos de caminhada pelo deserto, talvez eles se 

questionassem se Deus ainda estaria no meio deles? E de repente 

eles vêem as águas se abrindo, criando uma estrada através da 

qual puderam passar com segurança. Assim como a estrada aberta 

no meio do rio foi uma intervenção do poder e da graça de Deus, 

também a nossa salvação é uma operação de Deus em nossas vidas, 

manifestando o mesmo poder e graça.  
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 A voz que determinou o momento e ordenou que os 

sacerdotes entrarem na água com a arca, foi a mesma que, no 

tempo determinado, ordenou que eles saíssem do leito do rio. 

Versículo 18: 
18

 e logo que saíram do meio do rio e os seus pés pisaram terra seca, 

as águas do rio voltaram ao seu lugar; e corriam como antes, a transbordar pelas 

margens. Estas palavras mostram claramente a intervenção de 

Deus. Não há como negar o milagre aqui. Para ser algum fenómeno 

natural, como alguns afirmam, por que razão o rio secou 

exactamente no momento em que os sacerdotes entraram no rio,  

com a arca do Senhor, para o povo de Israel atravessar? E por 

que foi que voltou ao curso normal, exactamente na altura em 

que os sacerdotes tiraram os pés do seu leito? É claro que Deus 

pode fazer um milagre usando de alguma maneira os factores 

naturais. Porém, não se pode negar a intervenção divina e o 

acto sobrenatural de Deus, neste caso. É difícil e até 

impossível negarmos as diversas acções milagrosas de Deus na 

vida do seu povo, no passado e no presente. 

 Vamos ler os versículos 19-20: 
19

 O povo atravessou o Jordão no 

décimo dia do primeiro mês 

c
 e acampou em Guilgal, a oriente de Jericó. 

20
 Josué colocou 

ali as doze pedras tiradas do rio. Vemos aqui o povo de Israel pisando o 

solo da terra de Canaã, depois de terem visto e provado que 

Deus estava com eles. Deveria haver um misto de sentimentos em 

todo o povo; deveriam estar alegres e ao mesmo tempo na 

expectativa, pois estavam cientes de que naquela terra 

habitavam povos poderosos e homens gigantes. Levantaram então o 
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seu acampamento no lugar chamado Gilgal, a uma certa distância 

da cidade de Jericó, a primeira grande cidade, que eles tinham 

que vencer. E foi em Gilgal que levantaram uma coluna com as 

doze pedras que tiraram do meio do rio. Esta a coluna serviria 

de memorial a sua fé no Deus vivo e verdadeiro.  

 Lemos no versículo 21: 
21

 e falou assim aos israelitas: “Quando, 

daqui por diante, os vossos filhos perguntarem o que significam estas pedras, 
22

 digam-

lhes que o povo de Israel passou o rio a pé enxuto.  Josué mostra que 

precisamos de explicar as coisas relacionadas com Deus e com a 

fé aos nossos filhos! É nossa responsabilidade como pais criar 

neles marcos e exemplos de fé, para que sirvam de instrumento 

para a salvação deles. É dever de cada pai criar as melhores 

condições para que os seus filhos venham a conhecer Deus na 

altura certa das suas vidas. Nós somos os grandes instrumentos 

de Deus para a conquista dos nossos filhos para Cristo. O nosso 

exemplo e o nosso testemunho, a maneira como vivemos, falamos, 

estamos e como tratamos as coisas de Deus, serve para levar os 

nossos filhos a Deus. Quais são as perguntas que nossos filhos 

nos fazem? Que assuntos lhes interessam e despertam a sua 

curiosidade? Estamos a encaminha-los para Deus, ou nem sequer 

nos interessamos nós mesmos por isso? A eternidade dos nossos 

filhos passa por nós. A decisão terá de ser deles, mais cedo ou 

mais tarde, quando tiverem entendimento para tomar as suas 

decisões, mas somos nós que lhes devemos ensinar o caminho 

correcto, o caminho que conduz a Deus. Esta coluna de pedras 
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levantada serviria para que no futuro os seus filhos recebessem 

a informação a respeito do grande milagre que Deus fez. 

 Versículo 23: 
23

 Contem-lhes como o Senhor, vosso Deus, secou as águas 

para vocês atravessarem, tal como tinha secado o 
*
Mar Vermelho para nós o passarmos. 

Josué lembra a experiência passada no Mar Vermelho, onde Deus 

fez um milagre semelhante. Isso leva-nos a pensar que é bom que 

nos lembremos dos feitos grandiosos de Deus nas nossas vidas. É 

muito fácil nos esquecermos das bênçãos e das maravilhas de 

Deus em nossa vida! A nossa memória é muito curta, diz o povo, 

recordamos as coisas más, as provações e as dificuldades, e 

facilmente esquecemos os grandes eventos espirituais. Por isso 

o povo de Israel levanta esta coluna de pedras tiradas do leito 

do rio Jordão, como um marco e como uma lembrança do seu grande 

momento de fé. Precisamos de registrar, num livro, se 

necessário, for as bênçãos de Deus e os momentos marcantes da 

nossa vida cristã. Devemos parar para nos lembrarmos das 

maravilhas de Deus, para contar as suas bênçãos e para lhe 

agradecer tudo o que temos. 

 Versículo 24: 
24

 Por isso, todos os povos da terra hão-de reconhecer 

como o Senhor é poderoso e vocês hão-de respeitar sempre o Senhor, vosso Deus.” Nós 

sabemos que os feitos de Deus têm uma finalidade evangelística, 

ou seja, quando Deus realiza um milagre, ele não o faz para 

satisfazer a curiosidade dos homens. Fá-lo para conduzir os 

homens a Ele. Fá-lo para que conheçam o seu poder e o temam. 

Tomemos como exemplo o grande milagre da passagem pelo Mar 
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Vermelho: Foi um acontecimento notório a todos os povos que 

habitam a Palestina. Raabe, a mulher de Jericó, conhecia este 

episódio, ela e todo o seu povo. Mas, nem assim o seu povo se 

rendeu a Deus; continuou no seu paganismo e na sua idolatria. É 

exactamente isso que acontece em nossos dias: As pessoas ouvem 

e conhecem as verdades de Deus, os grandes milagres da Bíblia 

e, no entanto, não se importam com isto, não temem a Deus, não 

se entregam a ele, continuam de costas voltadas para Deus. 

 Vamos passar ao capítulo 5 e ler o versículo 1: 
1

 Todos os 

reis dos 
*
amorreus, a ocidente do Jordão, e todos os reis dos 

*
cananeus, na costa do Mar 

Mediterrâneo, souberam que o Senhor tinha secado o rio Jordão, enquanto os israelitas 

passavam; por isso, ficaram desanimados e perderam toda a coragem diante dos 

israelitas. Notamos aqui o efeito que estas notícias causaram nos 

corações dos reis dos povos que habitavam aquela terra. Não há 

nenhuma referência a uma conversão maciça, a um arrependimento 

verdadeiro em massa, como seria de esperar. Em vez disso houve 

medo e pavor entre estes reis. Não houve arrependimento, nem 

humilhação, nem jejum, nem oração. Também nos nossos dias há 

pessoas que têm um certo temor de Deus, mas que é resultado 

apenas de um remorso ou peso na consciência, diante de algum 

pecado ou injustiça cometida. Mas, o remorso não salva ninguém. 

O arrependimento sim. Arrependimento é uma profunda tristeza 

por causa do pecado cometido e o consequente abandono da 

prática desse pecado.  

 Estes reis, e todo o povo, ficaram prostrados, sem 
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alento, se força e sem coragem. É assim que fica o homem sem 

Deus diante de qualquer ameaça. Porém, os que confiam em Deus, 

reagem de forma completamente diferente, quando se deparam com 

um problemas, com um perigos ou com uma ameaça. 

 Vamos ler os versículos 2-5: 
2

 Foi então que o Senhor disse a 

Josué: “Faz umas facas de pedra para celebrar outra vez o ritual da 
*
circuncisão dos 

israelitas.” 
3

 Josué fez o que o Senhor mandou e 
*
circuncidou os israelitas, num lugar 

chamado colina da circuncisão. 
4

 A razão por que Josué os circuncidou foi esta: o povo 

saído do Egipto, quer dizer, todos os homens em idade de combater morreram durante a 

viagem pelo deserto, depois da saída do Egipto. 
5

 Enquanto à saída do Egipto todos 

estavam circuncidados, os que nasceram durante a viagem não tinham recebido a 

circuncisão.  Não temos informações muito precisas a respeito da 

primeira circuncisão, talvez até não tenha ocorrido, porque 

aqui Josué também é circuncidado, o que nos leva a crer que ele 

não tinha ainda passado por esta cerimonia importante mas 

dolorosa. E ele dá o exemplo circuncidando-se, sinal de que 

pertencia ao povo judeu. A circuncisão foi ordenada por Deus a 

Abraão e a todos os seus descendentes. Era a primeira marca do 

judeu. E o povo, por alguma razão que desconhecemos, mas que 

talvez tenha sido pelo facto de nunca terem encarado seriamente 

as coisas de Deus, pela vida paganizada que levavam no Egipto. 

Porém, depois da peregrinação de quarenta anos no deserto, o 

povo foi purificado e confirmado diante do grande milagre das 

águas do rio Jordão. Agora querem uma vida nova com Deus e de 
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obediência a sua palavra, por isso realizam o acto cerimonial 

da circuncisão. Para os judeus este acto cerimonial era muito 

significativo, mas para o crente, não. O apóstolo Paulo diz: 

"Nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão. Mas, o 

ser uma nova criatura." Quer dizer, o ser uma nova criatura em 

Cristo, ser salvo pela fé no sangue de Cristo é o que importa 

para Deus no tempo em que vivemos. 

 Passemos ao versículo 6: 
6

 É que os israelitas viajaram pelo deserto 

durante quarenta anos, desaparecendo assim os que tinham saído do Egipto em idade de 

combater. Uma vez que não obedeceram ao Senhor, ele garantiu-lhes que não veriam a 

terra onde corre leite e mel, que ele tinha prometido aos antepassados que nos havia de 

dar. Aqui o autor faz referência à incredulidade do povo que há 

40 anos atrás tinha chegado ali, pertinho da terra prometida, e 

por falta de fé e de coragem, rebelou-se contra Deus e não quis 

entrar na terra que mana leite e mel. Então, foram condenados a 

um longo período de peregrinação pelo deserto, até que todos os 

que tivessem mais de 20 anos morressem,. E assim aconteceu. O 

povo que atravessou o Jordão agora, era constituído por aqueles 

que tinham menos de 20 anos, na altura da rebelião. Era uma 

nova geração. Só Josué e Calebe eram a excepção. 

 Versículos 7-9: 
7

 Vieram depois os filhos e foram estes que Josué 

circuncidou, por não terem recebido a circuncisão durante a viagem. 
8

 Depois da 

circuncisão, ficaram no acampamento até estarem curados.  
9

 Disse então o Senhor a 

Josué: “Hoje retirei de vocês a vergonha de terem vivido no Egipto sem a circuncisão.” 
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Por causa disso, chamou-se àquele lugar “Guilgal 

d
”, nome que dura até hoje. O 

último versículo vem confirmar o que dissemos acerca da má 

influência que o Egipto exerceu sobre o povo de Israel, não 

somente no sentido de humilhá-lo, mas também no sentido 

religioso e espiritual. E Deus restaura e retira a partir deste 

dia a vergonha do Egipto. 

 Versículo 10: 
10

 Enquanto os israelitas estavam acampados em Guilgal, 

na planície de Jericó, celebraram a 
*
Páscoa na tarde do dia catorze daquele mês.  Aqui 

vemos uma celebração muito importante, que fala da redenção de 

Israel do jugo do Egipto. O povo agora encontrava-se 

completamente livre, festejando a páscoa, do outro lado do 

Jordão, pisando a terra que mana leite e mel. A páscoa falava 

de um acontecimento do passado, mas apontava também para um 

outro acontecimento no futuro: O nascimento, a morte, a 

ressurreição e ascensão de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz 

Cristo é o cordeiro pascal e ao mesmo tempo a nossa páscoa. N

 Versículos 11-12: 
11

 Nesse dia, comeram pão sem 
*
fermento e espigas 

de trigo assadas. No dia seguinte, já comeram dos frutos da região. 
12

 A partir de então, 

não caiu mais o 
*
maná; passaram a alimentar-se do que produzia a terra de Canaã. 

Vemos aqui o povo a experimentar já das riquezas da terra que 

mana leite e mel. Ao entrarem na terra rica de alimentos, o 

maná cessou, porque era um alimento especial para um tempo 

especial. Aquilo que podemos fazer por nós mesmos, Deus não faz 

por nós. Se podemos usar por exemplo os médicos e os 

medicamentos, e outros recursos que Deus põe ao nosso alcance, 
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não temos de pedir milagres para a nossa saúde. Não quero com 

isso dizer que se Deus quiser pode operar um milagre para a 

nossa saúde, independentemente dos médicos.  

 E agora versículo 13 e seguintes: 
13

 Certa ocasião, quando 

Josué se encontrava perto de Jericó, viu à sua frente um homem, de pé, com uma espada 

desembainhada na mão. Josué aproximou-se e perguntou-lhe: “Tu és dos nossos ou dos 

nossos inimigos?” 
14

 Ele respondeu: “Nem uma coisa nem outra. Estou aqui como chefe 

do exército do Senhor.” Perante isto, Josué inclinou-se até ao chão e perguntou-lhe: 

“Que é que tem para dizer a este seu 
*
servo?” 

15
 Então o chefe do exército do Senhor 

respondeu-lhe: “Descalça-te, porque é santo o lugar onde estás 

e
 !” E Josué assim fez. 

Caro ouvinte temos aqui uma passagem muito interessante. 

Enquanto Josué olhava para saber por onde e como teria de 

começar a conquista da cidade de Jericó, o anjo do Senhor 

aparece, oferecendo todo o seu apoio. O príncipe do exército do 

Senhor acabava de chegar para ajudar o seu povo naquela grande 

batalha. Este anjo do Senhor é Cristo pré encarnado. Ou seja, 

Cristo aparece no Velho Testamento, em forma de anjo, em 

circunstâncias especiais, para trazer a mensagem de Deus aos 

homens. Graças a Deus pela presença de Cristo ainda hoje nas  

nossas vidas. É esta presença que Deus quer que tenha para o 

conduzir e guiar em toda a sua vida.  

 Vamos ficar por aqui. Continuaremos a estudar sobre as 

conquistas e vitórias do povo de Israel e a tiras lições 

valiosas para a nossa vida espiritual hoje. ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE 
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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 12.21h 


