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Igreja de Deus
Escola Dominical
O PECADO DE ACÃ
Josué 7:1 — 8:2
As leis e regras estão bem-vindas a nós porque é
obviamente para o nosso próprio bem. Deus tem
muitos faz e não faz na bíblia. Os regras de Deus
ajudam-nos a respeita-lo. Eles ensinam-nos a ter o
auto-controle e ter consideração do direito dos outros.
Mães e país também têm seus regulamentos para
os seus próprios filhos. Portanto quando eles falam ou
mandam vos fazer ou não alguma coisa, eles querem
que vocês obedeçam lhes. Ou você obedece ou
desobedece, porque você tem uma vontade;mas saiba
que colherás de acordo com as suas acções.
É possível que tu sejas aparentemente obediente
pelo seu aspecto físico ou aparências externas mas no
intimo és autentico desobediente (suas atitudes). Por
exemplo, uma criança que quis sentar-se na sua
cadeira depois da sua mãe lhe ter pedido para se
levantar, levantou-se; mas dentro dele—no seu
coração—ele continuou sentada! Por fora ele se
impostou, mas dentro rebelou-se. Neste caso ele estava
errado.
Também está errado alguém pensar que é a sua
escolha de obedecer ou desobedecer os preceitos de
Deus é o teu direito. O que fazes ou não o fazes pode
afectar a sua família e amigos.
Lembrem-se que antes da queda do murroda
poderosa cidade de Jericó, Josué tinha estabelecido ao
povo de Israel regras decisivas, definitivas para eles
seguirem. Aqueles regulamentos eram sim
regulamentos de Deus a prova disso é que as pessoas
ou seja o povo obedecia os tais regulamentos
conformemente, e a grande pedra do muro que fechava
a cidade desabou, quebrou-se. Porém Israel lhe tornou
simples o processo de estar na cidade de Jericó e
apodera-lo.
Também quando Israel entrou na cidade de Jericó
teve regras para seguir. O Josué havia advertido a
todos que ninguém devia levar
coisa alguma para si mesmos.
Todo ouro e prata, vasilhas de
bronze e ferro eram essas
coisas para serem entregues a
Deus, a serem colocadas na
sua tesouraria.
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Disse Josué, "… mantenham-se longe de coisas
infames ou malditas, para que não sejais malditos,
quando tomardes de coisa infames e provocar uma
praga e tribulações para Israel" (Josué 6:18).
Só um homem chamado, Acã, pensou que podia
desobedecer os preceitos de Josué e tomar o que
queria. Acã soube que havia uma pena pagar porque
ele não obedeceu o regra Joshué tinha dado, ele
escolheu ignorar as regras. Invés de Acã ser obediente
escolheu fazer o que desejava.
Quando Acã viu algumas coisas que tanto precisou
para o seu uso pessoal—um calço de ouro que pesava
cinquenta quilos, dois mil quilos de prata e um pedaço
de roupa real da babilónia, a tecelagem de ouro de
prata e um pedaço de roupa real da babilónia, a
tecelagem de ouro—ele tomou isso tudo e escondeu
numa sujeira debaixo da sua tenda. (Será que ele
pensava que nem mesmo Deus veria aquilo naquele
lugar onde havia escondido? Não acha que aquilo era
uma loucura? Olha Deus vê tudo.) Acã deve ter
pensado que ninguém iria sofrer consequências do seu
pecado talvez porque ninguém o tinha visto, ao
praticar o acto ilícito; mas uma vez ele estava
totalmente errado.
Ora, depois de Israel ter derrotado a cidade de
Jericó, Josué enviou uma parte de Israel à pequena
cidade de Ai para derrota-la. Olha só o infeliz que
aconteceu, invés deles derrotarem-no, aconteceu o
contrário, foram eles ao serem derrotados pela pequena
cidade. No tal combate Israel perdeu cerca de trinta e
seis homens! Então Josué foi diante de Deus para
descobrir porque razão Israel não conseguiu ganhar a
batalha, ele disse, "Que direi quando Israel deu costas
diante seus inimigos!"
Israel pecou, replicou
Deus. Deus não estava
feliz. Disse "… eles
tomaram coisas infames e
também roubaram ...
porque
já
estavam
malditos: não estarei mais
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convosco salvo eu se destruírem o maldito que está
dentro de vocês."
Deus ordenou Josué trazer Israel diante d´Ele uma
tribo, uma família, e em casas ou lares para se achar
a pessoa culpada disso tudo. E o castigo do culpado
seria de ser morto, e toda a sua família também!
Quando Josué fez como Deus havia lhe ordenado
trazer Israel diante d´Ele em tribo, família e casa,
infelizmente foi descoberto o Acã. Dai, ele confessou
o seu pecado, mas já era muito tarde para o perdão. Os
homens foram para a tenda e de facto encontraram as
coisas que ele roubado. Acã foi morto; e assim
aconteceu para cada membro de família toda dele. Eles
pereceram, mesmo sem eles saberem que havia
desobediência a lei; portanto, o pecado de Acã
afectou-os.

Mais uma vez, Israel saiu ao combate contra a
pequena cidade de Ai. Dessa vez Deus entregou Ai nas
mãos de Israel. Os Israelitas emboscaram a cidade e
ganharam a batalha. Israel destruiu tudo da cidade
como Deus dissera e tomaram consigo animais e a
presa para si mesmo (Josué 8:27).
Sem dúvida, Deus não aceitará pecado em vida de
qualquer um. È sempre melhor (para você e para
outros) se você obedece Deus. Lembra-se, Deus está
sempre atento no que fazes. Números 32:23 diz,
"Esteja certo que o seu pecado te encontrará." Deus
exporá seu pecado escondido. Se, porventura, tens
algum pecado na sua vida, melhor seria render-se à
Jesus agora, enquanto tu podes, invés de deixar isso
para confessar mais tarde, no dia do julgamento.

Versículo Para Memorizar:
"Pois Acã … tomou do anátema; e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel."

—Josué 7:1

Recuse o

e escolhe o

Isaías 7:15

Mal
Bem
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Quais são as três coisas que Acã tomou e escondeu na sua tenda?
1.
2.
3.
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Acã enterrou o que tinha roubado
(dentro da sua tenda)
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