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Retrospectiva da 1ª Aula

O que você 
lembra ?

O que você 
aprendeu ?



Retrospectiva da 1ª Aula
Pano de Fundo:

 Morte de Josué – Jz 1.1
 Suas Conquistas

Data e Autoria:
 Escrito entre 1050 a 100 a.C
 Período retratado 1385 a 1055 a.C
 Desconhecido, ou parte por Samuel

Situação Religiosa:
 Astarote - Canãa
 Camos - Moabe
 Dagon – Filistia

Conteúdo:
 Indiferença a Deus – Jz 3.12;4.1;10.6;13.1
 Intervenção – Jz 3.8;4.2;6.1;10.7
 Instrumento – Jz 3.9;3.15;4.3;6.6;6.7;10.10

Relevância:
 Nossa Política
 Nossa religiosidade
 Obediência



Retrospectiva da 1ª Aula

Será que Deus Mudou de Opinião?
Ml 3.6 – Porque eu, o Senhor , não mudo de opinião...
 Lista dos que foram expulsos da terra.
Exportadores de Experiências
 Experiência de Israel em Gilgal.
 Boquim – lamento, choro
 Rebeldia – Dt 9.24; Is 59.13; 1Sm15.23
Síndrome da Segunda Geração
 Jz 2.11 – Serviram aos Baalins:
 Baal
Astarote
 Senhor é Deus de vivos – Jr 10.10; Sl84.2
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Aprender a Guerra : Introdução

POR QUE O 
SENHOR DEIXA OS 
INIMIGOS ??????



Jz 3. 1 São estas as nações que o 
SENHOR deixou para pôr à prova 
todos os israelitas que não tinham 

visto nenhuma das guerras em 
Canaã 2  (fez isso apenas para 

treinar na guerra os descendentes 
dos israelitas, pois não tinham tido 
experiência anterior de combate) 

Aprender a Guerra : 2 Motivos



Aprender a Guerra : Posto a Prova?!?!

= testar, tentar, provar, seduzir, 

analisar, pôr à prova ou testar.
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Aprender a Guerra : Posto a Prova?!?!

Objetivo de Colocar a Prova?
Dt8.1 Cuidareis de cumprir todos os mandamentos 

que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos 
multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o 
SENHOR prometeu sob juramento a vossos pais.
2 Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o 

SENHOR, teu Deus, te guiou no deserto estes 
quarenta anos, para te humilhar, para te provar, 

para saber o que estava no teu coração, se 
guardarias ou não os seus mandamentos. 



Aprender a Guerra : Posto a Prova?!?!

Objetivo de Colocar a Prova?
Estar no coração, Mente:
-Ef 5. 10 provando sempre o que é agradável ao 

Senhor. 11 E não sejais cúmplices nas obras 
infrutíferas das trevas; antes, porém, reprovai-
as. 12 Porque o que eles fazem em oculto, o só 

referir é vergonha. 13 Mas todas as coisas, 
quando reprovadas pela luz, se tornam 

manifestas; porque tudo que se manifesta é luz 



Aprender a Guerra : Posto a Prova – Gl 5.19

πορνεíα- porneia = Relação sexual ilícita , adultério,
fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação
sexual com animais, etc.

ακαθαρσíα- akatharsia = Impureza física , no
sentido moral: impureza proveniente de desejos
sexuais, luxuria, vida devassa .

ασéλγεια- aselgeia = Luxúria desenfreada, excesso,
licenciosidade, lascívia, libertinagem, caráter
ultrajante impudência, desaforo, insolência.



ειδωλολατρης - eidololatres = Adorador de deuses
falsos, idólatra . Usado de qualquer pessoa, mesmo
cristã, que participava de algum modo no culto dos
pagãos, esp. alguém que estava presente nas suas
festas sacrificiais e comia das sobras das vítimas
oferecidas.
φαρμακεíα - pharmakeia = Uso ou administração
de drogas, envenenamento, feitiçaria, artes mágicas,
frequentemente encontrado em conexão com a
idolatria e estimulada por ela.
εχθρα - echthra = Inimizade, causa de inimizade.

Aprender a Guerra : Posto a Prova – Gl 5.20



ερις -eris = Contenda, disputa, discussão.

ζηλος -zelos = Excitação de mente, ardor, fervor de
espírito, zelo, ardor em abraçar, perseguir, defender
algo, zelo no interesse de, por uma pessoa ou coisa,
fúria de indignação, zelo punitivo, rivalidade
invejosa e contenciosa, ciúme.

θυμος - thumos = Paixão, raiva, fúria, ira que ferve
de forma imediata e logo se acalma outra vez, brasa,
ardor, o vinho da paixão, o vinho que excita,(que
enlouquece o beberrão ou o destrói pela sua força).

Aprender a Guerra : Posto a Prova – Gl 5.20



εριθεια eritheia = Propaganda eleitoral ou intriga
por um ofício. Aparentemente, no NT uma distinção
requerida, um desejo de colocar-se acima, um
espírito partidário e faccioso que não desdenha a
astúcia, partidarismo, sectarismo.

διχοστασια dichostasia = Dissensão, divisão.

αιρεσις hairesis = Dissensões originadas da
diversidade de opiniões e objetivos.

Aprender a Guerra : Posto a Prova – Gl 5.20



φθονος phthonos =Inveja, motivado pela inveja.

μεθη - methe = Intoxicação, embriaguez, bebedeira.

κωμος - komos = Orgia, farra, procissão noturna e 
luxuriosa de pessoas bêbadas e galhofeiras que após 
um jantar desfilavam pelas ruas com tochas e 
músicas em honra a Baco ou algum outro deus, e 
cantavam e tocavam diante das casas de amigos e 
amigas; por isso usado geralmente para festas e 
reuniões para beber que se prolonga até tarde e que 
favorece a folia.

Aprender a Guerra : Posto a Prova – Gl 5.21



Aprender a Guerra : Posto a Prova – Gl 5

Prostituição
Impureza 
Orgia
Farras

Área Sexual

Inimizades
Discussão
Ciúmes
Intriga
Divisão
Inveja

Área  das Relações



Aprender a Guerra : Para que Treinar? 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bkKFBcZUpGOIcM&tbnid=Q5cNXsaZFVecBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v%3DhenMgfslBPQ&ei=xHtqU6mhBMi-8QGk7oHQBA&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNFtm293nkuz6JXRR4UDOgtsJdjXSw&ust=1399573798312342


Aprender a Guerra : Treinar, para que? 

Jz 3.5 Habitando, pois, os filhos de Israel 
no meio dos cananeus, dos heteus, e 

amorreus, e ferezeus, e heveus, e 
jebuseus, 6 tomaram de suas filhas para si 

por mulheres e deram as suas próprias 
aos filhos deles; e rendiam culto a seus 

deuses. 



Aprender a Guerra!
Como Inimigo se Apresenta?
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Qual Pior Inimigo???
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Qual Pior Inimigo???

- Se faz de amigo!
- Convida para atividades indevidas!
- Oferece coisas inadequadas!
- Coloca em situação duvidosas!

- Não conversa!
- Te evita!
- Quer o seu mal!



Quem é seu inimigo hoje?

1º Confesse seu Pecado diante de Deus e de pessoas
2º Peça perdão a Deus e a pessoa(s) envolvidas

3º Repare o que precisa ser reparado
4º Abandone a pratica pecaminosa

5º Frutos de Arrependimento



Quem Deus Usa?
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Introdução

Jz3.7 Os filhos de Israel fizeram o que era mau 
perante o SENHOR e se esqueceram do SENHOR, seu 

Deus; e renderam culto aos baalins e ao poste-
ídolo. 8 Então, a ira do SENHOR se acendeu contra 

Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-
Risataim, rei da Mesopotâmia; e os filhos de Israel 

serviram a Cusã-Risataim oito anos. 9 Clamaram ao 
SENHOR os filhos de Israel, e o SENHOR lhes suscitou 

libertador, que os libertou: Otniel, filho de Quenaz, 
que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. 



Fizeram o que o 

Senhor Reprova

Castigo Anos de 

Opressão

Clamor Libertador

Culto aos Baalins e a

Aserá

Nas mãos de

Cuchã-Risataim-

Rei Mesopotâmia

8 anos Jz 3.9 Otoniel- 40 anos

de Paz

Alianças c/ Amonita e

Amalequitas

Domínio de Eglom

– rei de Moabe

18 anos Jz 3.15 Eúde – 80 anos

de Paz

Filisteus Sangar-

Mais uma vez

realizaram o que Deus

reprova

Jabim- rei de

Canaã

20 anos Jz 4.3 Débora- Jael e

Baraque- 40

anos de Paz.



Introdução
1º Mau perante o Senhor
2º Esqueceram do SENHOR, 
3º Culto aos baalins e ao poste-ídolo.
4º Ira do SENHOR se acendeu 
5º Entregou nas mãos 
6º Serviram a Cusã-Risataim oito anos.
7º Clamaram ao SENHOR

8º Suscitou libertador, 
9º Libertou: 
10º Otniel, filho de Quenaz



Quem Deus usa? Moisés
DESCULPAS RESP. do SENHOR

1ª Ex 3.11 Ex 3.12

2ª Ex 3.13 Ex 3.14-17

3ª Ex 4.1 Ex 4.2-9

4ª Ex 4.10 Ex 4.11-12

5ª Ex 4.13 Ex 4.14-17



Quem Deus usa? Jeremias
Jr 1.4 A mim me veio, pois, a palavra do SENHOR, dizendo:

5 Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, 
e, antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí 

profeta às nações. 6 Então, lhe disse eu: ah! SENHOR Deus! Eis 
que não sei falar, porque não passo de uma criança. 7 Mas o 

SENHOR me disse: Não digas: Não passo de uma criança; 
porque a todos a quem eu te enviar irás; e tudo quanto eu te 

mandar falarás. 8 Não temas diante deles, porque eu sou 
contigo para te livrar, diz o SENHOR. 9 Depois, estendeu o 

SENHOR a mão, tocou-me na boca e o SENHOR me disse: Eis que 
ponho na tua boca as minhas palavras. 10 Olha que hoje te 

constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e 
derribares, para destruíres e arruinares e também para 

edificares e para plantares. 



Quem Deus usa? Ananias
At 9. 10 Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. 
Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: Eis-
me aqui, Senhor! 11 Então, o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, e vai 

à rua que se chama Direita, e, na casa de Judas, procura por 
Saulo, apelidado de Tarso; pois ele está orando 12 e viu entrar um 

homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que 
recuperasse a vista. 13 Ananias, porém, respondeu: Senhor, de 
muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males 
tem feito aos teus santos em Jerusalém; 14 e para aqui trouxe 
autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os 

que invocam o teu nome. 15 Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque 
este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu 

nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de 
Israel;



Quem Deus usa? Você

DESCULPAS RESP. do SENHOR

Sou Novo – idade 1Tm4.12, Jr1.8

Sou Novo - na fé Mt 28.18 -20

O que vão pensar de 
Mim?

Rm 1.16 ,Rm12.3

Não sei o que falar 2Tm4.2, Cl4.6

Estou ocupado... Mt6.33, Tg4.13-17

Sou Velho - idade Gn18.14



Quem Deus usa? Você
Onde está nossa Confiança?

Jz 1.19 Esteve o SENHOR com 
Judá, e este despovoou as 

montanhas; porém não 
expulsou os moradores do 

vale, porquanto tinham carros 
de ferro.

Cl 1.15Este é a imagem do 
Deus invisível,

1Tm 1:17  “Assim, ao Rei 
eterno, imortal, invisível, Deus 
único, ...

Hb11:27 “Pela fé, ele 
abandonou o Egito, não 
ficando amedrontado com a 
cólera do rei; antes,
permaneceu firme como quem 
vê aquele que é invisível.” 
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Quem Deus usa? Você
Nossa Confiança não deve estar em:

 Ídolos (falso deuses) esperando 

receber algo...

 Instrumentos (carros ferro) e esperar 

receber algo...

 Estratégias de guerra esperar receber 



Quem Deus usa? 
Exemplo de Confiança já apresentado:

Js 6.1 Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos 
de Israel; ninguém saía, nem entrava. 2 Então, disse o SENHOR a Josué: 
Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. 3 Vós, 

pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a 
uma vez; assim fareis por seis dias. 4 Sete sacerdotes levarão sete 
trombetas de chifre de carneiro adiante da arca; no sétimo dia, 

rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas.
5 E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de 

carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande 
grita; o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual 
em frente de si. 6 Então, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e 

disse-lhes: Levai a arca da Aliança; e sete sacerdotes levem sete 
trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do SENHOR. 



Quem Deus usa? 
Exemplo de Confiança já apresentado:

Js 6.20 Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes 
tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o 
sonido da trombeta e levantado grande grito, 
ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, 

cada qual em frente de si, e a tomaram.
21 Tudo quanto na cidade havia destruíram 
totalmente a fio de espada, tanto homens 

como mulheres, tanto meninos como velhos, 
também bois, ovelhas e jumentos. 



Quem Deus usa? Canhoto

Jz 3 : 15 “Então, os filhos de Israel clamaram 
ao SENHOR, e o SENHOR lhes suscitou 

libertador: Eúde, homem canhoto, filho de 
Gera, benjamita. Por intermédio dele, 

enviaram os filhos de Israel tributo a Eglom, 
rei dos moabitas.”

= adj.Canhoto; Vb= Impedido 
na sua direita, fechado



Quem Deus usou? 

Otoniel

 Consistência Familiar, Jz1.13

 Capacidade Comprovada, Jz1.13

 Coragem Demonstrada, Jz3.10

 Confiança Direcionada, Jz3.10



Quem Deus usa? 

Eúde
 Povo confiava, impostos Jz3.15
 “Limitação” Canhoto –Jz3.15
 Coragem, 10mil moabitas Jz3.16
 Organizado/Cauteloso – Jz3.19
 Espiritualmente Dedicado –

Jz3.28



Quem Deus usa? 

Eúde- Curiosidade
 Punhal, espada curta, retas de 

bronze... Média 20cm...
 Fez 45 cm mais cabo 10cm..
 Usada ao lado esquerdo, por um 

destro...
 Possivelmente rei teria 160Kg



Quem Deus usa? 

Sangar – Jz 3.31

 Seu nome não era hebraico

 Camponês, caipira..

 Aguilhada de boi – 2,5mt

 Coragem – 600 filisteus



Conclusão

Ex 33:11 “Falava o SENHOR a 
Moisés face a face, como qualquer 

fala a seu amigo; então, voltava 
Moisés para o arraial, porém o 

moço Josué, seu servidor, filho de 
Num, não se apartava da tenda.”


