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Igreja de Deus
Escola Dominical
HISTORIA DOS GIBEONITAS
Josué 9:1 — 10:27
podiam fazer acordo com um povo que estaria a viver
entre eles.
Des novo, os Gibeonitas garantiram à Josué que
eles "vinham de um país muito longe." Começaram por
mostrar os homens de Israel aqueles pães embolados,
roupa velha e garrafas de vinho rebentadas e sandálias
remendadas. Mentiam dizendo que os pães que
estavam no embolador foram assados mesmo quando
estavam a partir e as garrafas do vinho eram novas e
ainda disseram, "Nossos vestuários e sapatos se
tornaram velhos pelo tanto andar."
Josué junto os Israelitas acreditaram na historia
dos Gibeonitas. Eles não pediram à Deus que lhes
dessem uma resposta na questão em causa. Agiram nos
seus próprios sentimentos e prometeram poupar as
vidas dos Gibeonitas.
Lá depois de três dias os Israelitas chegaram de
compreender a verdade que os Gibeonitas eram
realmente seus vizinhos até mais próximos, e a cidade
de Gibeão era "uma das cidades reais." Era uma
grande cidade, cheia de homens poderosos. Oh, os
Israelitas estavam aflitos porque eles não tiveram que
falar primeiro com Deus para lhes dar a resposta sobre
o pedido que os Gibeonitas traziam aos Israelitas! Eles
não podiam matar os Gibeonitas. Porém,
prometeu-lhes salvar as suas vidas ou mantê-los vivos.
Havia só uma coisa que os israelitas podiam fazer:
Eles podiam fazer servos para fora do Gibeonitas.
Depois de tudo, os Gibeonitas declararam ser servos de
Israel. Porém, isto é, o que os Israelitas fizeram. Os
Gibeonitas deviam passar
a servir os Israelitas.
Como: trazendo lenhas e
cartando água para os
Israelitas para o resto de
toda sua vida.
Ora, quando o rei de
Jerusalém ouviu que os
Gibeonitas tinham feito
um pacto com Israel, ele
mandou outros quatro reis
e seus exércitos para ir
lutar contra Gibeão. Estes

Os Israelitas derrotaram as cidades de Jericó e de
Ai. Eles estavam prontos a circular na conquista do
resto do povo na terra prometida. Deus ordenou Josué
à destruir estas pessoas que adoram idolos falsos de
modo que o não desvie da adoração do Deus
verdadeiro.
Os Gibeonitas eram o povo que vivia na terra que
estava por ser conquistada pelo Israel. E quando eles
ouviram da grande vitória de Israel, acharam que a
única via que podia poupa-los da conquista e da morte,
seria enganar Josué e Israel.
Os Gibeonitas apareceram com o seu plano de
salvar as suas próprias vidas. Ora, decidiram enviar
alguns ao encontro do Josué, os homens que
pretendiam ser embaixadores numa terra longínqua.
(Um embaixador é um mensageiro que representa o seu
país.)
Antes de partirem, os embaixadores colocaram
sacas velhas nos seus burros. Tomaram garrafas de
vinhos rebentadas e amarradas. Também não
esqueceram alguns pães velhos. O pão não só era seco,
mas também bolorento. Tudo isso para era para fazer
soar bem a historia dos Gibeonitas.
Para tornar a sua história mais credível,
vestiram-se de roupa nodosa, velha e deteriorada.
Calçaram-se de sandálias remendadas. Tudo isso era
para parecer que eles andavam longas distâncias.
Porém quando os Gibeonitas chegaram no
acampamento dos Israelitas, pretenderam mostrar-se
humildes, proferindo as seguintes palavras, "Nós
somos seus escravos." Disseram os Israelitas que eles
vinham duma terra longínqua e que eles queriam fazer
um acordo com eles. Em princípio, os homens de Israel
eram um pouco cautelosos, porque Deus havia lhes
dito muito antes que de modo nenhum deviam fazer
acordo com o povo de Canaã (Deuteronômio 7:2). Os
Israelitas perguntaram o Gibeonitas como é que
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cinco reis se reuniram juntinhos e "fizeram guerra
contra" Gibeão.
O que os Gibeonitas fizeram? Eles enviaram
alguma mensagem para Josué, pedindo lhe ajuda, como
eram eles (Gibeonitas) seus escravos. Josué junto
todos seus exércitos foram ajudar os Gibeonitas.
Disse o Senhor ao Josué, "Não tenha medo deles:
que eu já os entreguei em suas mãos; não haverá
ninguém lá que possa sim desafiar-vos." Josué junto
seus poderosos homens andaram quase toda noite.
Surpreenderam aqueles cinco reis e todos seus homens.
A maior parte dos inimigos de Israel foram mortos.
Os cinco reis e o resto de seus homens tentaram
fugir, mas Deus fez chover "grandes pedras de céu"
(granizos) sobre eles de modo a elimina-los. Eles não
tinham como encontrar o caminho para escapar
daquelas pedras. Portanto as pedras mataram mais
homens dos os que foram mortos pelos Israelitas
durante o combate.
A batalha continuou. Até ai era antes de Israel
ganhar a batalha, e Josué estava muito preocupado
ainda. E foi falar com Deus acerca disso. E ele fez
uma coisa estranha. Josué virou ao sol e á lua e disse,
"Sol, pare sobre a cidade de Gibeão; e a lua também
no vale de Agalão."
Deus encontrou a sua voz considerou as suas
palavras e o sol. Tanto quanto a lua parou de

movimentar-se até que as pessoas tiveram que terminar
a sua vingança contra seus inimigos. O sol e a lua
realmente ficaram imóvel (presos) cada no seu lugar
no céu até Israel ganhar o combate! Por um dia inteiro
o sol não desceu ao pôr-do-sol. Imagine só! Em toda
história nunca havia acontecido algo do género que
acontecera naquele dia. E a palavra de Deus, a bíblia,
fala-nos que jamais haverá outro dia como aquele. Sem
dúvida Deus lutou por Israel aquele dia!
Enquanto a batalha decorreria, os cincos reis
fugiram e foram se esconder numa caverna. Eles
pensaram que eles seriam seguros na caverna. Ordenou
Josué aos seus homens à entulhar grandes pedras na
porta da caverna. Os reis ficaram presos invés de
ficarem seguros como imaginavam quando lá iam
entrar! Ate no fim da batalha, Josué teve os cincos reis
a sua vista fora da caverna. Foram mortos e
pendurados em cinco árvores até escurecer. Depois
dai, Josué enterrou-os na caverna onde haviam entrado
tentando se esconder enquanto vivos.
Versículo Para Memorizar:
"Não tenham medo! Não desanimem! Sejam fortes
e corajosos! É isso que o Senhor fará com todos os
inimigos que vocês tiveram que combater."
—Josué 10:25

Preencha os espaços em branco:

enganaram _______________________________

Os ______________________

pretendendo ser de um

___________________ ______________________ .

Os ___________________________

Mas eles mentiram!

tornaram-se servos do povo de

Use estas palavras
______________________.
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Faça ligação entre a imagem e à sua respectiva descrição

Bolorento
Sacas
Velhas
(antigas)
Garrafa
de
Vinhos
Furadas
Roupa
antiga
(velha)
Sapatos
Velhos
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Os Gibeonitas Enganaram Josué
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