
Vamos ver nesses próximos 
encontros, um pouco dos Livros 

Históricos, passando um por um.  
Vamos dar um mergulho em 

personagens interessantes, em fatos 
espetaculares. Porém, o mais forte é 

a Mensagem Divina que se 
manifesta até de modo chocante, 

mas, sempre em benefício do povo 
escolhido. 



JOSUÉ 



O Livro foi escrito durante o 

Exílio na Babilônia. 

Aconteceu mais ou menos 

entre 1230 e 1200 a.C. 

 

Relata  a conquista e a 

partilha de Canaã, a Terra 

Prometida, pelo povo hebreu. 

 

Logo no início é narrada a 

tomada global da Terra, 

porém, é o jeito de escrever 

do autor, pois na verdade a 

conquista foi um processo 

longo e lento, ora pacífico, 

ora violento, que só vai 

terminar dois séculos mais 

tarde, com o rei Davi. 



Um pouco da região do Mar da Galiléia 
 Desde aquela época já era uma 
região cobiçada. É um ponto 
estratégico politicamente falando. 
Essa terra era passagem do norte 
para sul e vice versa, como também 
do leste para o Oeste e vice-versa. 
 
 Havia grande comercio entre o 
norte da África e a região dos Rios 
Eufrates (leste e oeste). E também 
passagem entre o Egito e os países 
do norte vindos da Europa (sul e 
norte) como os hititas, assírios, 
babilônios e persas. 
O nome Terra de Canaã significa: 
Terra do comércio. A domesticação 
de camelos facilitou o uso comercial 
desta rota.  
 



Região cobiçadíssima por todos 
os comerciantes que viam em 
Israel, uma parada para 
descanso de viagens mais longas. 
E não deixavam de fazer trocas e 
vendas aí também, 
principalmente na Galiléia. Por 
isso, no tempo de Jesus, havia 5 
tipos de moedas que circulavam 
em Israel. 
 
Também cobiçada pelo poder 
monárquico destes países, 
querendo conquistar Israel e 
possuir essa pequena terra para 
enriquecimento de seus reinos. 
 



Crônica é uma narração que 

segue uma ordem temporal. 

Isto é, são fatos que se 

sucedem em ordem de datas, 

uma logo após a outra. 

Portanto, o livro de Josué 

não tem a preocupação 

de seguir uma ordem de 

datas. 

 

Ele é uma interpretação 

dos fatos para mostrar o 

significado da entrada 

do povo em Canaã. 
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Deus realizou a promessa feita aos 
patriarcas e renovada aos seus 

descendentes. 



Uma palavra sobre 
Jacó. 

 

Era um homem comum que 
decide resolver os problemas a 
sua maneira. Porém, chega um 
momento que ele começa a 
perceber que um simples 
homem como ele próprio, 
pode ser chamado a 
compreender a natureza de 
Deus e levar outras pessoas a 
encontrar Deus. Ele luta com 
Deus até encontrar sua própria 
identidade.  O que o torna 
extremamente humano é seu 
próprio conflito interior. 
 



O povo foi libertado da 

escravidão do Egito para 

ser livre e próspero na 

Terra que Deus ia  

lhe dar. 

 

Portanto, por trás das 

longas  listas de lugares 

que há no livro,  

devemos ver a alegria e 

a gratidão pelo dom da 

libertação e da 

chegada à Terra que foi 

prometida por Deus. 



Neste livro há um pormenor que chama a atenção: 
As tribos deveriam conquistar a Terra. Deus concede o 

dom, mas exige que o homem busque com todas as 

forças e conquiste o dom que ele concedeu. Ele não tira a 

liberdade; espera o esforço e a luta do homem.  

Devem 

trabalhar 

juntos: 

Deus e o 

homem. 



Dizendo de outra forma:   Deus promete por dentro 
das aspirações da pessoa, e realiza seu dom por  

dentro das conquistas da pessoa. 
 

Precisamos ter bem claro que Deus 
nunca apareceu, nunca falou, mas 

sempre se manifestou dentro  
- do coração das pessoas,  

              - nos fatos e acontecimentos  
              - e na Sua Palavra 

 



A GRAÇA de Deus é isso:- 
 



A Graça de Deus é a base da vida e da história para o Antigo 
Testamento 

 
 A graça nunca é um Dom paternalista de Deus, deixando a pessoa 

passiva.  
A Graça é o Dom das possibilidades que já estão na criação e 

especialmente nas pessoas. 
 

Sem uma atitude livre e responsável que provoca a descoberta, a 
pessoa jamais vai encontrar a graça. 

 
A vida é um DOM de Deus que as pessoas devem descobrir e 

conquistar. 
 

E para que a vida seja realizada, feliz, Deus coloca uma só 
condição: que a pessoa seja sua fiel aliada. 



Muitos de nós, entendemos 
a graça de modo errado: 
pede-se a Deus, erguem-se 
as mãos e a graça cai do 
céu.Esta é uma atitude 
puramente infantil. 
 
Se Deus nos desse tudo 
pronto, onde ficaria a nossa 
liberdade e capacidade 
humana?  Ele seria um Deus 
invasor e possessivo, 
interessado em nossa 
paralisação. Tiraria por 
completo a nossa 
criatividade e liberdade. 
 

Deus não age em nosso lugar. Ele  
age junto conosco, como aliado. 
Temos muito que aprender com 
 o “método educacional” de Javé. 



Devemos ter cuidado com 
promessas, mortificações  em 

troca de graças. 
 

Deus não trabalha com 
compra e venda, ou com 

favores em troca de favores. 
Condenamos tanto isso nos 
políticos e queremos fazer o 

mesmo com Deus. 
 

Devemos pedir, mas que seja 
conforme sua vontade. Ele 

sabe o que é bom para cada 
um de nós. 



        Quando orais, dizei: 
 
Pai nosso que estais nos céus..... 
O Pão nosso de cada dia... 
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- O que ficou na mente de vocês depois de  
 ver um pouco de Josué? 
 
- Você tinha uma clareza assim, sobre a Graça 
 de Deus? 
 

- Deu para perceber bem o nosso papel nesta 
 vida? Diante do  Universo? 
 

- O que você leva para sua vida do que vimos 
 sobre Josué? 
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