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Igreja de Deus
Escola Dominical
JOSUÉ DESPEDE-SE DO POVO
Josué 14:1-15; 23:1-24:33
Quando o Josué juntamente os Israelitas chegaram Deus fez por vós à
em Canaã, havia lá muita terra por ser reivindicada todas nações. Pois o
pelos Israelitas. Eventualmente, a terra estava Senhor vosso Deus é
reivindicada. Josué e os chefes da tribo de Israel único que tanto lutou
dividiram a terra, como Deus havia ordenado ao por vós."
Moisés faze-lo, como uma sorte (um sistema usando
Josué disse ao povo que Deus quer que sedem
pedras pequenas para tomar uma decisão).
muito corajosos, e fazer tudo o que estava escrito no
Mas alguns dos habitantes de Canaã foram livro da lei de Moisés. De nenhuma forma deviam
permitidos continuar a viver, isto quer dizer que não deixar de adorar ou servir à Deus. Se caso eles
foram mortos. Os Israelitas não mataram todos desobedecessem de alguma forma Deus iria os castigar
Cananeus como Deus havia dito à eles. (Aquilo até estragar aquela terra boa.
causaria de facto muita dor aos Israelitas anos
Josué confirmou ao povo que nem se quer uma só
seguintes.)
coisa teve que falhar daquilo que Deus prometerá ao
Naquela altura, Calebe decidiu ir ao encontro de seu povo. Tudo tinha que suceder. Eles sabiam que era
Josué. (Lembra-se que a anos antes Josué e Calebe verdade. Deus abençoou os Israelitas. Porém, disse
foram os únicos espiãs que deram uma boa noticia da ainda Josué do mesmo modo que Deus fez cair coisas
terra. Veja número 13:17-33.) Calebe recordou Josué boas dos céus podem fazer cair a maldição para vós.
o quanto tinha sido fiel, dizendo, "Eu segui à Deus
Em Seguida Josué ajuntou os anciãos, Juízes e
internamente na fidelidade." Antes de ele morrer, oficiais de Israel. Eles se ajuntaram em Siquem. E
Moisés havia prometido Calebe que ele teria terra onde fê-los recordar tudo o que Deus fizera para o povo de
a cidade de Hebron estava assentado para herdar Israel desde o tempo em que Moisés foi sim chamado
porque ele tinha seguido o Senhor em tudo.
e enviado para Canaã até naquele presente momento.
Ora, Calebe já era dos seus oitenta e cinco anos de
Muitos Israelitas já haviam começado a adorar
idade, disse ainda, vejam, "Estou me sentindo mais falsos deuses da terra, deus do povo Cananeu que eles
forte agora, como aqueles em que Moisés enviou-me." mesmos poupavam da morte deixando-os assim vivos.
Porém Calebe, "Portanto esta montanha [a terra onde Josué exortou os Israelitas "à temer à Deus para toda
Anaquias vivia] … se assim é porém Deus estará vida e servi-lo fielmente e em verdade."
comigo, dai serei capaz de expulsa-los, como o Senhor
Josué deu o povo uma escolha. De acordo com a
mesmo disse."
sua escolha teriam sim que receber de Deus o bem,
Calebe era assim de 85 anos de
caso contrário o mal, tudo
idade, mas ele acreditou que com
dependeria da escolha que iriam
ajuda
de
Deus
ele
seria
fazer. Disse Josué ao povo: "Façais
absolutamente capaz de possuir a
agora a escolha de quem quereis
terra na qual estava assentada a
servir, ou Deus ou os deuses falsos
Josué 24:15
cidade de Hebron. No entanto Josué
que os vossos antepassados
abençoou Calebe e deu-lhe a
serviram … porém eu e a minha casa
(cidade) terra que tanto quis.
serviremos ao Senhor." Josué estava
"Escolhei, hoje, a
Anos passaram; Josué estava
para ir viver uma lícita para Deus!
quem sirvais … mas
mesmo muito velho, isto é, faltava
Quando o povo declarou que iria só
eu
e
a
minha
casa
pouco tempo para a sua morte. Ele
servir ao Senhor e de se mantiver
reuniu todos Israelitas para dize-los
muito distante de falsos deuses, vós
serviremos ao Senhor."
adeus. Ele disse: "E vocês mesmo
mesmos sois testemunhas que Ele
viram tudo o que o Senhor vosso
vos escolheu para o servir.
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O povo de Israel prometeu livrar-se dos deuses
estranhos que estavam dentro deles. A cada um deles
fazia o juramento de continuar enquanto obedientes ao
Senhor. Josué escreveu as palavras do povo no livro da
lei de Deus como um testemunho que eles haviam
escolhido só à Deus único para servi-lo enquanto
viverem. Para ou como uma lembrança Josué tomou
uma grande pedra e colocou-a junto a porta da casa do
Senhor Deus, para que o povo se lembre da sua
promessa de adorar a Deus para sempre e em seguida
as pessoas foram para as suas casas.
Nalguma ocasião depois daquelas coisas que
haviam acontecidos, Josué morreu. Ele tinha cento e
dez anos (110) de idade. Ele foi próspero e cheio de
êxito (veja Josué 1:8). Sempre guardou a lei de Moisés
e seguiu a Deus. Ele foi um bom líder. Foi enterrado
nas montanhas de Efraim da parte da sua herança.

Mais alguma coisa teve que acontecer naquela
ocasião uma promessa era cumprido depois de muitos
anos. Isto envolveu o corpo de José, o mesmo José que
havia sido vendido pelos seus próprios irmãos no
Egipto. Antes da sua morte, José fez com que a sua
família prometesse levar o seu corpo para fora do
Egipto. Quando eles estiveram a partir daquela terra
para a terra prometida. Levaram o corpo de José num
caixão quando partiam de Egipto para a terra
prometida, ora, depois duma longa caminhada José foi
deitado para descansar. Ele foi enterrado em Siquem,
a terra que alguma vez pertenceu ao seu pai Jacó.
Versículo Para Memorizar:
"Escolhei, hoje, a quem sirvais … mas eu e a
minha casa serviremos ao Senhor." —Josué 24:15

osué estabeleceu uma grande pedra como uma
testemunha da promessa feita pelo o povo de
Israel
Faça a ligação dos pontinhos

"O Senhor nosso
Deus
o serviremos,
e a sua voz
obedeceremos."
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Deus quer que nós façamos boas escolhas e servi-lo.

Estou
fazendo
escolha
certa

(Cola a
sua foto
aqui)
Boas Escolhas
"eu disse a verdade"
"fiz o possível na escola"
"fui amável"
"li a Bíblia"

Escreva várias e boas escolhas nos quadrinhos.
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Eu e a
minha
casa serviremos
ao Senhor. – Josué 24:15
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