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Fundo do Poço
“Briga de família deixa 69 irmãos mortos!”
“Político famoso encontrado com amante”
“Mulher é morta e desmembrada depois de estuprada por gangue”
“Moças são seqüestradas de uma festa e forçadas a casar com desconhecidos”
“Juíza diz que estradas não são mais seguras para viajantes”
Manchetes como estas são comuns no jornalismo sensacionalista moderno, porém estas estão
registradas no livro de Juízes.

Josué

Contraste
Juízes

Israel descansando e desfrutando as riquezas que Deus
havia dado na terra prometida;

Israel sofrendo invasões, escravidão, pobreza e uma
guerra civil;

“E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e
todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus
dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra
do Senhor, a qual ele fizera a Israel.” - Jz 2.7

“E foi também congregada toda aquela geração a seus
pais, e outra geração após eles se levantou, que não
conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a
Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que parecia
mal aos olhos do Senhor; e serviram aos baalins.” Jz 2.10,11

Fervor Espiritual;
Obediência;
Desfrutar lei e ordem;

Apatia Espiritual;
Apostasia (negar a fé);
Anarquia.

O que aconteceu?
1. Uma nova geração que não conhecia Josué nem o Deus de Josué (Jz 2.10,11)
 É necessário ensinar a nova geração, preparar os líderes do amanhã;
 Não basta o líder querer formar alguém se não houver interesse da parte de alguém. Josué
sempre esteve com Moisés (Êxodo 24.13; 32.17; 33.11; Nm 11.28).
 Êxodo 24.12-15 “Então, disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá; e
dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares.
E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor; e subiu Moisés o monte de Deus. E disse
aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós; e eis que Arão e Hur ficam
convosco; quem tiver algum negócio se chegará a eles.”
 Êxodo 32.15-19 “E voltou Moisés, e desceu do monte com as duas tábuas do Testemunho
na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas; de uma e de outra banda escritas
estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus; também a escritura era a mesma escritura
de Deus, esculpida nas tábuas. E, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a
Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: Não é alarido dos vitoriosos,
nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que,
chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e
arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte...”
 Êxodo 33.8-11 “E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e
cada um ficava em pé à porta da sua tenda; e olhavam para Moisés pelas costas, até ele
entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e
punha-se à porta da tenda; e o Senhor falava com Moisés. E, vendo todo o povo a coluna
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de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e inclinavam-se cada um
à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o
seu amigo; depois, tornava ao arraial; mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor,
nunca se apartava do meio da tenda.
Números 11.27-30 “Então, correu um moço, e o anunciou a Moisés, e disse: Eldade e
Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus
jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lho. Porém Moisés lhe
disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o
Senhor lhes desse o seu Espírito! Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos
de Israel.”

2. Não havia um líder reconhecido. “Naqueles dias, não havia rei em Israel...” Jz 21.25
 O povo de Deus comparado a um rebanho de ovelhas, e ovelhas não tem senso de direção,
portanto, não há igreja sem pastor, nem pastor sem ovelhas.
 I Reis 22.17 “Então, disse ele: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que
não têm pastor; e disse o Senhor: Estes não têm senhor; torne cada um em paz para sua
casa.” (profeta Micaías falando para Acabe e Josafá)
3. Cada um fazia o que queria, o que achava ou o que “dava na telha”. “... cada um fazia o
que parecia reto aos seus olhos” (Jz 21.25; 17.6; 18.1; 19.1)
 Vivemos tempos de insubmissão, cada um quer fazer o que quer, não quer receber ordem
ou mesmo uma orientação, um conselho. Estava lendo um livro sobre Aconselhamento
Cristão do seminário SEIFA e neste livro era apresentado que o título “conselheiro” é
visto com maus olhos pela sociedade moderna.
 O ministério foi dado por Deus.
o Efésios 4.7-16 “Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do
dom de Cristo. Pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons
aos homens.
Ora, isto – ele subiu – que é, senão que também, antes, tinha descido às partes mais baixas da terra?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as
coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e
outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério,
para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do
Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais
meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com
astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as
juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em
amor.”
 A igreja de Corinto tinha 4 grupos (Paulo, Apolo, Cefas e Cristo). Destes 4 grupos 3
reconheciam os líderes instituídos por Deus embora com algumas distorções (divisões).
Porém, o pior grupo era daqueles que diziam “ser de Cristo”, eram os insubordinados, não
respeitavam homem algum que Deus havia levantado nem ministério algum que fora
constituído (aos judeus usando Pedro e aos gentios usando Paulo).

Responsabilidade dos Filhos de Israel
1. Obedecer ao Senhor como único Deus verdadeiro (Dt. 6.1-5);
2. Ensinar aos filhos as leis de Deus (Dt. 6.6-9);
3. Demonstrar gratidão pelas leis de Deus (Dt. 6.10-15);
4. Separar-se da adoração dos deuses de Canaã (Dt. 6.16-25);
Infelizmente Israel não cumpriu com suas responsabilidades e isso gerou graves conseqüências para
toda a nação israelita.
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Provérbios 14.34 “A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos.”
O livro de Juízes é o registro do opróbrio de Israel.

Declínio de Israel
1. Combatendo o Inimigo - Jz 1.1-21
2. Poupando o Inimigo – Jz 1.27-36
3. Imitando o Inimigo – Jz 2.1-13
Aplicação Prática (como as coisas começam)
1. “amizade com o mundo”
Tiago 4.1-4 “Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vêm disto, a
saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada
tendes; sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar; combateis e guerreais e
nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o
gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do
mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo
constitui-se inimigo de Deus.”
2. “maculado, manchado pelo mundo”
Tiago 1.27 “A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os
órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.”
3. “amar o mundo”
I João 2.15 “Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele”
4. Aos poucos “conformar-se com o mundo”
Romanos 12.2 “E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus.”
5. Tudo isso leva a “ser condenados com o mundo”
I Coríntios 11.32 “Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo.”
4. Obedecendo ao Inimigo – Jz 2.6-23
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