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Igreja de Deus
Escola Dominical
ATRAVESSANDO O RIO JORDÃO
Josué 3:1 — 5:1
Finalmente é chegado o dia que os filhos de Israel
tanto esperaram, era de certeza o tempo de se
atravessar para a terra prometida. Que ansioso dia
deve ter sido esse! Ficaram esperando deste dia cerca
de mais de quarenta anos!
Quando Josué junto Israel chegou no rio Jordão
encontraram que este estava engolido pelas águas da
primavera. As águas estavam sobre fluindo nas suas
margens até mesmo nos lugares superficiais, as
pessoas não podiam andar com dificuldades ou seja
não podiam patinhar. De facto era perigoso nadar para
atravessar, visto que a corrente era mesmo forte. Os
espiões já haviam atravessado
poucos dias antes, mas dessa vez foi
tão difícil porque já havia muita
gente, crianças, mulheres, homens e
todos seus bens que possuíam.
Como é que iriam atravessar para
outro lado do rio?
Três dias esperando, os oficiais
foram andando pelo acampamento,
dando
as
pessoas
algumas
instruções sobre o que iriam fazer.
Quando as pessoas viram a arca
da aliança e os sacerdotes
carregando-a, eles seguiam nos seus
movimentos. Eles, tinham também
que se abster de chegar mais perto
da arca. Eram aconselhados a estar
mais ou menos uma distância de dois mil (2000)
metros. Porque se caso alguém aproximasse um pouco
mais perto, impediria a visibilidade dos outros,
dificultando-os assim em ver a mesma arca. Ora, todo
mundo queria ver e segui-la.
Porque é que Israel era obrigado a seguir a arca?
Porque não tinham passado por aquela via até aquele
tempo. Deus tinha que usar a arca para dirigir o seu
povo na terra de Canaã.
Depois de os seus oficiais terem dado algumas
instruções, Josué falou para o povo, "Santificai-vos
porque amanhã Deus todo-poderoso fará maravilhas no
vosso meio." Ora, sem dúvida as pessoas devem ter
ficado curiosas e, ver completamente se iria acontecer.
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Achas que tinha passado na mente deles que a grande
maravilha que o servo de Deus referia era de
atravessar o mar vermelho? Sabemos que o povo de
Jericó havia ouvido daquele milagre e ficaram
assustados por isso. (Josué 2:11).
Disse Deus ao Josué, "Começarei por magnificar
à ti na vista de todo Israel, para que possam eles saber
que estarei contigo como eu estive com Moisés durante
os seus dias." Muito antes Deus já havia prometido
estar com ele (Josué 1:5), agora é chegada a altura que
Israel iria encontrar reconhecer com todo mérito que
Josué era de facto o líder escolhido por Deus.
Ao Josué lhe foram dadas certas
instruções para os sacerdotes: era
para que eles ficassem preparados
lá no rio Jordão, Josué disse à Israel
que assim que os sacerdotes
colocassem os seus pés no rio
Jordão, as águas parariam de fluir.
Porém, as pessoas ajuntaram as
suas tendas e seguiram em direcção
a margem do rio. Por conseguinte,
os pés dos sacerdotes se imergiram
na borda das águas ela se
congelavam e se amontoaram.
Enquanto
sa cer dot es
prevaleciam em pé no meio do rio
Jordão, Israel "passou por aquela
terra seca." Deus não só fez parar
as águas do rio, como também fez secar o leito do rio
lodoso.
Depois que milagre! Mais uma vez conseguimos
ver aqui que Deus cuidou do seu povo duma forma
muito maravilhosa! Sabias que os dias que estavam
por vir seriam muito difíceis para o seu povo (Israel).
Muitas batalhas esperavam o povo de Israel contra os
Cananeus. Mas muito antes Deus já havia prometido
afastar deles todos acontecimentos no rio Jordão
serviria obviamente de reconhecimento e recordação do
poder de Deus todo-poderoso!
Após todo Israel ter atravessado o famoso rio
Jordão, Deus disse ao Josué para escolher um homem
de cada doze tribos que estavam naquele mesmo lugar,
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naquele tempo para amontoar uma pedra para cada um
onde estiveram parados os sacerdotes e posteriormente
carrega-las para o local onde Israel iria naquela mesma
noite.
Simplesmente as pedras eram um indício memorial
para eles. No entanto, quando filhos Israelitas fossem
a regressar pudessem perguntar seus pais acerca das
suas pedras, a seguinte questão, o que vos significa
essas pedras? E que contariam o grande milagre que
Deus fizera em prol do seu povo, como
maravilhosamente, confusamente Deus agiu separando
a água de modo a facilitar a travessia do seu povo para
a outra margem. E que essas mesmas pedras estariam
de facto na memoria daqueles meninos para sempre.
Josué também amontoou também doze pedras mas
no mio do rio Jordão, certamente no local onde se
encontravam em pé os sacerdotes. Também, este era
um sinal do que Deus havia feito.
Quando todos já estavam fora do rio, Deus falou
para Josué para ordenar os sacerdotes a saírem do rio.

Mal que os sacerdotes colocaram seus pés na terra
seca, as águas tornaram-se a movimentar como dantes,
até nas extremidades do rio.
Viajaram filhos de Israel a Gilgal, onde se
acamparam, ai se amontoaram pedras que haviam
levado do rio Jordão e disse Josué ao povo, porque é
que tinha que se colocar naquele lugar. Isto era para
que eles pudessem contar aos seus filhos acerca de
como Deus fez secar o rio Jordão, como também Ele
fez secar o mar vermelho.
Os seus inimigos ficaram muito assustados, até os
seus corações derreteram de medo e nenhum espírito
ficava neles por tanto medo que tinham.
Versículo Para Memorizar:
"… Porque o Senhor vosso Deus fez secar as
águas do Jordão… a fim de que vós também temais
ao Senhor vosso Deus para sempre."
—Josué 4:23-24

"Estarei com
____________."

Promessas
"Como eu estive com

de

________________,"

Deus:
"Da mesma maneira
que ajudei Israel na
travessia do

"Ajudarei a atravessar o rio
_______________________,
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_______________."
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Como é que Israel Atravessou a Jordão?
(Coloque dentro de um circulo as resposta verdadeiras)

Nadando

De Barco

Através
Duma
Ponte

A Pé em
Terra Seca

Diga quantas pedras teriam usadas
para criar um memorial?
(Coloque dentro de um circulo a resposta certa)
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Ajuntando as Pedras para um Memorial
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