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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./ 

 

 Prezado amigo, estamos de volta ao livro de Josué, o 

livro das conquistas e das vitórias. Já vimos o povo de Israel 

vendo as águas do rio Jordão abrindo-se diante dos seus olhos. 

Deus fez um grande milagre diante dos olhos do seu povo que foi 

mais ou menos uma repetição daquele ato sobrenatural que Deus 

realizou quando abriu as águas do mar Vermelho. Esses 

acontecimentos tiveram valor muito grande para a vida 

espiritual do seu povo. Aquilo que Deus faz em nossas vidas tem 

uma importância muito grande. Aqui na travessia do rio Jordão 

vimos que a arca da aliança foi a frente sendo levada pelos 

sacerdotes, e o grande milagre foi realizado por causa dessa 

arca, pois ela representa a pessoa de Jesus Cristo. O que Deus 

faz em nós, ele o faz pelos méritos e pelo poder de Cristo por 

meio do seu Santo Espírito. Ninguém consegue nada do Senhor se 

não for por meio de Jesus. É Ele o nosso mediador entre Deus e 

os homens. Assim como esta arca abriu caminho pelo rio Jordão 
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possibilitando a passagem do povo pelo leito a pé enxuto, assim 

também por meio de Cristo temos o caminho aberto para Deus e 

para as suas grandes bênçãos celestiais. Houve da parte do povo 

um desejo de ver as maravilhas do Senhor, pois Josué disse: 

"Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio 

de vós." E de fato, o povo viu essas maravilhas. Quando os 

sacerdotes levantaram a arca e pisaram na água, o rio se abriu 

e o povo passou.  E dentro do rio, do lugar onde os sacerdotes 

haviam parado, tiraram doze pedras com as quais fizeram um 

monumento fora, junto do rio. Era um memorial a Deus, um marco 

de fé, um testemunho para os filhos no futuro. Eles teriam mais 

tarde de explicar aos seus filhos a razão, ou significado 

daquelas pedras. Era uma oportunidade de testemunhar diante dos 

seus filhos das coisas que Deus fez. E nós hoje precisamos 

mostrar aos nossos filhos os feitos de Deus em nossas vidas. 

Precisamos falar a eles a respeito do que Deus tem feito por 

nós através de Cristo. Não confiemos os nossos filhos à sorte, 

não deixemos que eles tomem o rumo que eles quizerem, pois isto 

não é justo. Os próprios animais ensinam aos seus filhos 

determinadas coisas que são certas para eles no seu mundo. E a 

Bíblia, a Palavra de Deus nos exorta com muita instância que 

ensinemos a criança o caminho que a criança deve seguir, e 

quando for velho não esquecerá dele. Lemos assim no versículo 

22 do capítulo 4: "E disse aos filhos de Israel: Quando no 

futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais dizendo: O que 
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significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos dizendo: 

Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus 

fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passáseis 

como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou 

perante nós até que passamos. Para que todos os povos da terra 

conheçam que a mão do Senhor é forte, e a fim de que temais o 

Senhor vosso Deus todos os dias. E os povos todos da terra de 

Canaã desmaiaram quando souberam o que Deus havia feito com o 

seu povo no rio Jordão. Depois que passaram Deus exigiu deles a 

prática da circuncisão e todos os filhos de Israel foram 

circuncidados. Era um ritual ou uma prática entre os judeus 

requeridas pelo próprio Deus desde o tempo de Abraão. Depois 

Deus mandou que o povo celebrasse a páscoa que era uma 

comemoração que lembrava a redenção de Israel do julgo egípcio. 

A páscoa dos judeus também falava de Cristo, apontava para 

frente, para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo. Nós hoje não comemoramos mais a páscoa porque não somos 

judeus, nem esperamos que Cristo venha mais ao mundo como 

Cordeiro de Deus, porque Ele já veio, e cumpriu a sua missão no 

mundo, satisfazendo aquele aspecto profético da páscoa, 

satisfazendo a justiça de Deus. Ele é o nosso Cordeiro pascoal, 

é a nossa páscoa. Agora temos a cerimônia da santa ceia que 

lembra não a páscoa judaica, não a saída de Israel do cativeiro 

do Egito, mas a morte de Cristo. Vimos também que logo que o 

povo entrou em Canaã, quando comeu do fruto da terra, o maná 
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cessou. Depois temos um príncipe do exército do Senhor que 

aparece a Josué, e que se prosta sobre o seu rosto na terra e 

adora esse anjo. O anjo que aceita essa adoração só pode ser a 

pessoa de Cristo na sua forma pré-encarnada. É o Cristo pré-

encarnado. De outra forma jamais aceitaria adoração de Josué. 

Nenhum anjo pode ser adorado. Quando Josué viu o anjo com a 

espada em mão, dirigiu-se a ele perguntando se era um dos seus, 

ou se era um adversário. Era o príncipe do Exército do Senhor 

que acabava de chegar. Que grande tranquilidade para Josué. Ele 

certamente deveria estar procurando ver como poderia começar a 

sua conquista da cidade de Jericó. Como começar? E de repente 

tem diante de si um homem com uma espada em mão. Mas era um 

aliado, pois era um príncipe do Exército do Senhor que estava 

ao lado de Josué. "Descalça as sandálias de teus pés, porque o 

lugar em que estás é santo", disse o anjo a Josué. E fez Josué 

assim. Nós temos ao nosso lado, prezado amigo, o nosso capitão 

é Mestre que é Jesus Cristo. Nunca somos derrotados, pois se 

Deus é por nós, quem será contra nós. Prezado amigo, vamos ler 

agora os dois primeiros versículos do capítulo 6 de Josué: 

"Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos 

de Israel." Ninguém saía nem entrava. "Então disse o Senhor a 

Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, ao seu rei, e aos 

seus valentes." Prezado amigo, temos aqui Deus entregando nas 

mãos de Israel uma cidade forte, murada, grande, sem que fosse 

necessário Israel lutar. Era só seguir a orientação dada por 
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Deus para poder se apossar da cidade. Podemos dizer que, o que 

Deus nos dá hoje, Ele nos dá pela fé. O povo de Israel poderia 

até desconfiar desta oferta assim tão grande, apossar-se de uma 

cidade fortificada de graça, sem esforço, sem conquista, sem 

luta. Os reis e os valentes de Jericó, tudo, seria entregue nas 

mãos de Israel. Nada tinha a fazer. É incrível, prezado amigo. 

É aí onde o homem que não tem fé recua dizendo que a oferta de 

Deus não tem nenhum sentido prático, e o homem tem que ser 

prático. É verdade, amigo, que temos de ser práticos. Mas a 

orientação de Deus vale muito mais do que o sentido prático das 

coisas. Diz mais o texto: "Vós pois, todos os homens de guerra 

rodiareis a cidade, cercando-as uma vez. Assim farei por seis 

dias." Ora, amigo, é diante de uma ordem dessa que o homem que 

se considera sábio segundo o mundo rejeita dizendo que não vê 

nisto nenhuma estrategia, nenhuma tática militar, nenhum 

sentido prático. Josué, grande capitão poderia ter rejeitado 

essa orientação que não parecia nada prático. Parecia até não 

funcionar. Mas Deus continua dizendo: "Sete sacerdotes levarão 

sete trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. No 

sétimo dia rodiareis a cidade sete vezes e os sacerdotes 

tocarão as trombetas." Vemos aqui, prezado amigo, a arca. Ela 

representa o segredo de tudo aqui. Ela fala de Cristo. "E será 

que tocando-se longamente a trombeta de carneiro", diz o 

versículo 5: "ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará 

com grande grita, o muro da cidade cairá a abaixo, e o povo 
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subirá nele, cada qual em frente de si." Será possível, prezado 

amigo, se fazer uma conquista nesses moldes? Sim, prezado 

amigo, é isto o que Deus está dizendo ao seu povo. O capitão 

Josué poderia ter objetado dizendo: "Senhor nós conhecemos um 

sistema muito mais prático que funciona de uma maneira 

maravilhosa. Nós podemos fazer exatamente como fazem outros 

povos em suas conquistas. Basta que sitiemos a cidade, basta 

que estabeleçamos aqui o cerco, e o povo morrerá. Ninguém pode 

entrar, ninguém pode sair, então todos morrerão. Isto pareceria 

mais prático, mais funcional, porém Josué não levantou nenhuma 

dúvida quanto ao método de Deus que parecia muito simples. Mas 

era exatamente aquele sistema que iria funcionar muito bem. Os 

sacerdotes em número de sete levariam sete trombetas de chifres 

de carneiros adiante da arca e no sétimo dia rodiariam a cidade 

sete vezes, e os sacerdotes tocariam as trombetas enquanto o 

povo gritaria com grande grita, então o muro da cidade cairia 

abaixo, então o povo de Israel se apossaria da cidade. Nós 

achamos que um método desse é simples demais para funcionar, 

não é verdade? Mas as coisas de Deus são assim. Prossigamos com 

a leitura no versículo 6: "Então Josué, filho de Num  chamou os 

sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e sete 

sacerdotes levem sete trombetas de carneiros adiante da arca do 

Senhor, e disse ao povo: Passai, rodeai a cidade, quem estiver 

armado passe adiante da arca do Senhor." Temos aqui a arca indo 

a frente passando adiante, e os soldados armados deveriam 
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passar adiante da arca da aliança do Senhor. Assim foi que como 

Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com as sete trombetas 

de carneiros diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas. 

E a arca da aliança do Senhor os seguia. E agora vejamos o 

versículo 9: "Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que 

tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as 

trombetas soavam continuamente." Prezado amigo, isto tudo 

seguia alguma orientação de Deus. As coisas todas eram postas 

nos seus devidos lugares. A ordem que Deus determinou, 

realmente tinha que ser mantida a todo rigor. Num  

sistema assim, num sistema estabelecido por Deus, duas coisas 

são absolutamente essenciais para que tudo funcione bem. Uma é 

obediência e a outra é a fé. E a obediência aqui só é possível 

pela fé. Notemos mais no versículo 10: "Porém ao povo ordenará 

Josué dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem 

sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos 

diga: Gritai, então gritareis." Prezado amigo, nós iremos notar 

como tudo operou maravilhosamente e como tudo realmente 

triunfou. Tudo, porque o povo de Deus não duvidou, não 

desobedeceu. Tudo quanto Deus disse foi observado literalmente 

pelos seus servos. Em nossos dias o homem está achando mais 

difícil obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus manda na sua 

Palavra. Hoje o homem procura obedecer a lógica, o bom senso, o 

senso comum, aquilo que tem sentido prático. Não queremos dizer 

que essas coisas não sejam certas, não sejam boas, são. Deus 
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usa também essas coisas. E comumente são essas coisas que Deus 

usa no mundo entre os homens, porém não procuremos nunca 

ridicularizar a Palavra de Deus se o que lemos na suas páginas 

sagradas não esteja sempre de acordo com o que achamos 

realmente correto, com aquilo que nós consideramos prático, de 

bom senso, de senso comum, de lógica, de raciocínio. Deus não 

se limita a esses meios, a esses meios comuns e humanos, 

prezado amigo, para fazer as coisas. Ele tem recursos 

ilimitados para fazer tudo quanto Ele deseja e quer, quando 

quer e onde Ele quer. Agora passemos adiante e vejamos o 

versículo 11: "Assim a arca do Senhor rodeou a cidade 

contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. 

Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo 

a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levaram as sete 

trombetas de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando 

continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a 

retaguarda seguia após a arca do Senhor enquanto as trombetas 

soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a 

cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por seis 

dias. No sétimo dia madrugaram ao subir da alva e da mesma 

sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia 

rodearam a cidade sete vezes." Prezado amigo, estamos vendo o 

cuidado do autor sagrado registrar esses detalhes todos. É o 

próprio Espírito Santo que mostra que até o sexto dia nada 

aconteceu. Eles já tinham rodeado a cidade seis vezes durante 
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aqueles seis dias. Tudo parecia a mesma coisa, era uma simples 

repetição. Deus disse que eles teriam de rodear durante sete 

dias. E no sétimo dia então eles teriam de mudar, de alterar um 

pouco. Não teriam de rodear apenas uma vez a cidade, teriam de 

rodear no sétimo dia, sete vezes. Bem, você poderia perguntar 

porque, para que isto. Não tem resposta, não se sabe, foi o que 

Deus mandou fazer. Então tudo o que tem realmente a se fazer é 

obedecer a Deus e obedecê-lo literalmente. Nenhuma alteração na 

ordem de Deus. Mesmo quando tudo parecia sem sentido, sem 

resultado, sem efeito, devemos manter a nossa fidelidade ao que 

Deus nos ordenou. Sim, porque o que funciona, prezado amigo, é 

a fé, é a obediência. Não é o que achamos, não é o que 

pensamos, mas a fé naquilo que Deus diz é fé na Palavra de 

Deus. E os resultados todos surgirão embora que às vezes 

pareçam demorar muito. Agora vamos ler o versículo 16: "E 

sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as 

trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos 

entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo 

quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta e todos 

os que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os 

mensageiros que enviamos." Estamos vendo aqui, prezado amigo, 

Deus se lembrando de Raabe, a prostituta que escondeu os espias 

de Israel na sua casa. Deus sempre recompensa aos seus servos, 

aos seus filhos aquilo que é feito com fé e obediência. Não nos 

esqueçamos nunca de que Deus é fiel às suas promessas. Se Raabe 
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fosse confiar nos seus méritos, nas suas obras estaria 

completamente perdida, porque ela não tinha méritos, ela não 

tinha nem boas obras, ela confiou somente na Palavra de Deus 

que lhe foi empenhada pelos espias servos de Deus. O Senhor tem 

cuidado de cada um de seus filhos quando arrependidos buscam 

perdão. Continuemos a leitura no versículo 18: "Não somente 

guardai-vos das coisas condenadas para que tendo-as vós 

condenado não as tomeis. E assim, torneis maldito o arraial de 

Israel e os confundais, porém toda a prata e ouro, e os 

utensílios de bronze, e de ferro são consagrados ao Senhor, 

irão para o seu tesouro." Como podemos notar o pecado de um 

israelita, a desobediência de um poderia afetar todo o arraial 

dos filhos de Israel. E a prata, o ouro e os utensílios de 

bronze, de ferro deveriam todos ser consagrados ao Senhor. 

Agora vejamos o versículo 20: "Gritou pois o povo, e os 

sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido 

da trombeta e levantado o grande grito, ruiram as muralhas e o 

povo subiu a cidade cada qual em frente de si, e a tomaram. 

Então, amigo estamos notando agora que a despeito de toda a 

incredulidade, ou dúvida de alguns israelitas, ou de algum 

pagão que estivesse acompanhando de alguma forma aquele 

processo, tudo funcionou muito bem, tudo operou de acordo com 

aquilo que Deus havia determinado, tudo perfeitamente bem. 

Depois de tudo feito como Deus ordenou, ruiram as muralhas. Não 

tinha lógica, não tinham um sentido prático, mas Deus ordenou 
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que o sistema seria aquele. E houve fé no seu líder, assim bem 

como dos seus comandados, pelo menos em quase todos, e Deus 

sempre honra a fé do seu povo. Tudo quanto havia na cidade foi 

destruído totalmente ao fio da espada. Os muros cairam e tudo 

foi entregue nas mãos do povo de Israel. Simplesmente por 

seguirem a sua orientação, e era só. E aí estamos vendo os 

muros largos e fortes de Jericó ruidos completamente, e tudo 

mais entregue nas mãos do povo de Israel. Mas como vimos antes, 

prezado amigo, Deus disse que tivesse cuidado com a prostituta 

Raabe com os seus familiares, e poupassem a todos de sua 

família, a todos que fossem encontrados dentro de sua casa. E é 

o que vemos, prezado amigo, a partir do versículo 22: "Então 

disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: Entrai na 

casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto 

tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias e 

tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e aos seus irmãos, e 

a tudo quanto tinha, tiraram também a toda a sua parentela, e 

os acamparam fora do arraial de Israel." Temos aqui, prezado 

amigo, a proteção que deram a Raabe e a sua família. Não foram 

postos no meio do povo de Israel, porque tinham de ser 

purificados. Por isso foram postos fora do arraial de Israel, e 

depois das devidas medidas de purificação, seriam, como foram 

integrados ao povo de Israel, tornando-se Raabe uma figura 

importante, sendo mencionada várias vezes na Bíblia, estando o 

seu nome na galeria dos heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus, 
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e também constanto da genealogia de Jesus no evangelho de 

Mateus. Vemos aí, prezado amigo, a graça de Deus que é 

abundante. E o que Deus fez com Raabe fará também com cada um 

de nós, porque somo salvos e abençoados por Ele pela graça 

mediante a fé.  

 

Agora vejamos o versículo 24 e os seguintes: "Porém a cidade e 

tudo quanto havia nela, queimaram no afogo. somente a prata, o 

ouro, e os utensílios de bronze, de ferro, deram para o tesouro 

da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta 

Raabe, e a casa do seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no 

meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os 

mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo 

Josué fez o povo jurar dizendo: Maldito diante do Senhor seja o 

homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a 

perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e a custa do 

mais novo às portas. Assim era o Senhor com Josué. E corria a 

sua fama por toda a terra." Prezado amigo, e assim foi essa a 

grande conquista da cidade de Jericó. Os israelitas 

conquistaram a sua primeira e grande vitória. Diz assim em 

Hebreus: "Pela fé ruiram as muralhas de Jericó depois de 

rodeadas por sete dias. Pela fé, a meretriz não foi destruída 

com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias." 

Prezado amigo, temos assim uma página linda e impressionante, 

vamos dizer assim, do evangelho, o evangelho no Velho 
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Testamento. O evangelho no Velho Testamento porque nos 

apresenta o perdão de Deus pela graça, o perdão de Deus pela 

fé, pela fé naquilo que Jesus fez na cruz. Assim como nós somos 

salvos hoje olhando para a cruz do Calvário, olhando para o 

primeiro século portanto, olhando para trás, recuando assim na 

história, assim também o povo do Velho Testamento, pessoas 

pecaminosas, perdidas, depravadas, corruptas, como Raabe, e 

como muitos de nós, prezado amigo, olhando para Cristo, olhando 

para a frente, para o primeiro século, no caso de Raabe, e de 

quantos que se salvaram naquele tempo através da fé em Cristo, 

todos recebem a salvação inteiramente de graça. Em todos os 

tempos, em todas as décadas, em todos os séculos, em todos os 

milênios somos salvos através da fé em Jesus Cristo, somos 

salvos pela graça. Porque ninguém pode se salvar através dos 

seus méritos, através das suas obras, nem através da sua 

religião. A Bíblia diz que não há salvação, a não ser em 

Cristo. Não há salvação a não ser na pessoa sublime e gloriosa 

do filho de Deus. O apóstolo Pedro diz: "Em nenhum outro há 

salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi 

dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos." 

Então, prezado amigo, todos os pecadores depravados ou não, e 

eu perguntaria: "Qual é o pecador que não é depravado?" A 

Bíblia diz que o homem é profundamente pecaminoso, 

profundamente depravado. Muitos chegam a prática do pecado, da 

corrupção, outros ficam apenas no pensamento intimamente, mas 
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todos são condenados diante de Deus por causa do pecado, e 

somos todos salvos pela graça. Ninguém tem desculpa diante de 

Deus se se perder eternamente. Jesus perdoou o ladrão 

arrependido na cruz, Deus perdoou a meretriz Raabe porque creu, 

e oferece a todos perdão e salvação de graça, mediante a fé em 

Jesus Cristo, seu filho que morreu na cruz para salvar os 

pecados de Raabe, do ladrão da cruz, para pagar os nossos 

pecados. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, disse Paulo 

ao carcereiro e diz a todos nós. Que nos arrependamos todos e 

nos voltemos para Deus por meio da fé em Cristo. 

ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O 

ACOMPANHE E GUARDE! E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. 
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