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Igreja de Deus
Escola Dominical
A QUEDA DE JERICÓ
Josué 5:10 — 6:27
O Josué, novo
líder dos Israeliteas,
juntamente toda da
nova geração de Israel atravessaram o rio Jordão. Ora,
estavam acampados pela Gilgal, na campina de
Jericó.Lá eles realizavam a cerimonia da pascoa, no
dia catorze do mês.No dia seguinte, começaram a
comer os "grãos tostados daquela terra … pães sem
fermento." A manã que vinham recebendo por quarenta
anos no deserto cessou naquele mesmo dia depois
daquilo.
Quando Josué estava meditando acerca da cidade
de Jericó (sem duvidas acredito que ele via a cidade e
estava pensando no que faria), ele levantou os seus
olhos e viu "um homem ... com sua espada nas suas
mãos." Josué foi ao encontro dele com muita coragem
e disse: "És tu dos nossos ou dos nossos adversários?"
Quando o homem disse-lhe que era o comandante do
exercito do Senhor." Josué caiu de cara para baixo e
adorou-lhe.
E em seguida disse o Josué, "O que terá dito o meu
Senhor por seu servo?" Porém o comandante do
exercito do Senhor disse: "Remova o seu sapato do pé;
porque o lugar onde te encontras é santo," e Josué fez
assim como foi dito.
Agora, a cidade de Jericó estava fechada apertada
por filhos de Israel. Ninguém descia pela cidade e nem
entrava. A cidade de Jerico estava cercada de murro.
O povo de Jericó estava confiante
que estava de alguma forma muito
bem protegido dos Israelitas pelos
altos murros que cercava a cidade.
Pensavam eles que estavam seguros
e ninguém de alguma maneira
entraria na cidade.
Mas, o Senhor prometeu ao
Josué que entregaria a cidade, o rei,
eaté os homens poderosos de Jericó
nas suas mãos. Deus deu ao Josué
instruções
detalhadas: "Vocês
compassaram a cidade, todos
homens da guerra, e rodeiam duma
vez. Façais assim cerca de sete dias.
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De facto sete sacerdotes trarão diante da arca sete
trombetas de chifre de carneiro:e sucederia que até no
sétimo dia a cidade estaria cercada por sete vezes, os
sacerdotes tocarão as trombetas.
"E sucederá que quando ... ouvirem o toque da
trombeta, todo o povo gritara com um alto barulho; e
o murro da cidade cairá sobre si mesmo, e as pessoas
subirão o homem directamente diante dele."
Josué enviou alguns sacerdotes e disse-lhes "para
carregar a arca da aliança e ordenou sete sacerdotes
para tocar a trombeta do chifre do carneiro produzindo
assim um som diante a arca da aliança do Senhor."
Quando Israel passou diante o Senhor, porém, os
homens armados foram diante os sete sacerdotes com
sete trombetas, dai vieram os promotores da arca e o
resto dos homens.
Josué comandou os homens a marcharem em volta
da cidade uma vez por dia fazendo isso por sete dias,
e em seguida voltar para o acampamento. Foram de
certa maneira advertidos a não pronunciar uma só
palavra nem se quer qualquer tipo de barulho enquanto
estiverem a marchar até que Josué lhes desse qualquer
sinal.
Cerca de sete dias, que os Israelitas marcharam
pelo da cidade, não se pronunciaram, sem sequer um
pingo de barulho. Os homens marcharam, marcharam
e marcharam, enquanto os sacerdotes tocavam as suas
trombetas de chifres de carneiro.
Imaginas o que é que o povo da
cidade terá pensado naquele momento
quando viam e ouviam aquilo? Ora, se
tu fosses o habitante daquela cidade
(Jericó) vendo Israelitas a marcharem
todos os dias em volta da cidade, o
que terias pensado?
Como de costume os Israelitas
tinham que marchar uma só vez,
naquele dia sétimo, mas o contrario
fizeram por sete vezes!Portanto,
quando Deus ordenou lhes, eles
tiveram que GRITAR COM TODA
SUA FORÇA. O grande murro e o
mais forte teve que desmoronar-se,
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como Deus havia dito, de facto era sim naquele dia que
veriam uma grande vitória!
Logo cedinho da manha, do sétimo dia, devia
correr o incitamento pelo acampamento de Israelitas!
Seguindo assim as instruções de Deus, marchavam em
volta da cidade uma vez, duas vezes. Vagabundearam,
vagabundearam, vagabundearam. Três vezes em volta
da
cidade.
Vagabundearam,
vagabundearam,
vagabundearam, quatro vezes! (Nesta hora sem
duvidas o povo na cidade deve ter estado maravilhado
pelo que iria acontecer em seguida.)
A quinta vez os Israelitas marchando em volta da
cidade! Vagabundearam, vagabundearam. Porém, seis
voltas! Mais uma volta à cidade, gritariam todos numa
só voz forte e tremenda e aquele murro forte que
cercava a cidade cairia sem nenhuma ajuda deles!
Pelas sétimas vez que circundaram a cidade os
sacerdotes tocaram as trombetas e o Josué comandou
as pessoas a gritarem; dizendo: "Clamem; por Senhor
que vos deu a cidade." As pessoas gritaram "com toda
a força," e o murro que cercava a cidade de Jericó
desabou! Sucumbiu! Logo que estava seguro, os
homens andaram sobre o murro, diretamente em Jericó.

Os homens que estudaram a história pela
escavação da terra a procura de fosseis e artefactos de
civilizações antigas são chamadas arqueólogos. Eles
afirmam que a região norte da secção do murro não
havia caído.Sem dúvida é o lado onde havia a casa da
Raabe. Ela e a sua família foram salvas pelos espiões.
Os israelitas destruíram extremamente tudo na região
de Jericó, salvo Raabe e a sua família. Os israelitas em
seguida incendiaram a cidade.
Josué tinha exortado os Israelitas a não levar quase
nada daquela cidade para o seu uso: todo ouro e prata
e vasos de bronze e erro eram para ser postas à parte
para o Senhor.
O Senhor estava com Josué em Jericó.Ele
tornou-se famoso quando outras pessoas do país
circularam pelo Jericó ouviram a notícia de que havia
ele feito junto os filhos de Israel a cidade pela ajuda de
Deus.
Versículo Para Memorizar:
"… disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor
vos entregou a cidade."
—Josué 6:16
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Encontre estas palavras
Jericó
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Josué
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1. Quem era o líder escolhido por Deus no texto?
2. Estes homens sopraram trombetas
3. Mencione o nome do rio atravessado por Israel
4. Josué disse às pessoas antes deles gritarem, ficarem em
5. As trombetas eram feitas de

carneiros.

6. O tipo da terra que Josué empeou-se pelo Jericó

Palavras Encaixotadas
Santo

Silêncio

Sacerdotes

Chifres

Jordão

Josué
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