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A batalha pertence ao Senhor
[Josué 6]
Poucas histórias na Bíblia são tão conhecidas quanto à história de Josué e a
batalha em Jericó. Depois de 40 anos difíceis vagando no deserto do Sinai, o povo de
Israel estava agora às margens do rio Jordão, bem próximo da Terra de Canaã (Js 516).
Embora Deus houvesse prometido dar ao povo de Israel a Terra de Canaã, havia uma
cidade poderosa no caminho, a cidade de Jericó. A menos que eles encontrassem uma
maneira de derrubar esses muros, a cidade não poderia ser tomada, e se a cidade não
fosse tomada, a Terra Prometida nunca seria deles. Antes de desfrutar da terra
prometida eles teriam que conquistar a cidade inexpugnável de Jericó. Aos olhos
humanos, destruir os muros de Jericó era algo totalmente impossível.
Entretanto, a Bíblia diz que o povo de Deus tomou a cidade de Jericó e
conquistou uma grande vitória. Como isso foi possível? O autor de Hebreus responde:
“Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó...” (Hb 11.30). Isso é tudo o que o autor de Hebreus
diz, “Pela fé”. Mas a história é tão extraordinária que é preciso investigar um pouco mais.
Que tipo de fé o povo de Israel exerceu a fim de que os muros de Jericó viessem abaixo?
De que forma eles conseguiram? Deixe-me sugerir três respostas a essa pergunta.

I. Eles confiaram em Deus, apesar das circunstâncias.
“Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel;
ninguém saía, nem entrava” (Js 6.1).

A Bíblia diz que Jericó tinha cerca de 12 mil pessoas (8.25). Escavações indicam
que a cidade ocupava uma área de cerca de 32,4km² e era cercada por duas muralhas
paralelas, separadas entre si por uma distancia de, aproximadamente, cinco metros.1 Os
dois muros tinham cerca de dez metros de altura. Jericó era uma das cidades mais
antigas do mundo, foi construída, destruída e reconstruída muitas vezes ao longo dos
séculos. Os pesquisadores descobriram que Jericó havia sido destruída cerca de 1400
a.C.
Entretanto, os moradores de Jericó estavam cheios de medo por causa do avanço
dos israelitas (cf. 5.1). Embora fosse uma fortaleza, no capítulo 2, Raabe, uma meretriz
que acabou ajudando os espias Israelitas, havia declarado: “Porque temos ouvido que o
SENHOR secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito; e também
o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Ogue, que estavam além do Jordão, os
quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo
algum, por causa da vossa presença; porque o SENHOR, vosso Deus, é Deus em cima nos
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céus e embaixo na terra” (Js 2.10–11).2 A cidade estava fechada, ninguém poderia entrar
ou sair.
Os que os moradores de Jericó não sabiam é que nenhuma porta ou muralha
poderia deter o Altíssimo. Observe o que o Senhor declarou:
“Então, disse o SENHOR a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei
e os seus valentes” (Js 6.2).

Deus disse que “entregaria Jericó nas mãos de Josué” (v. 2) – O tempo do verbo
em hebraico é o que os estudiosos chamam de profético perfeito (eu entreguei),
descrevendo uma ação futura, como se já estivesse realizada.3 Observe o verbo no
passado: “Eu entreguei”. Ele não disse “Vou entregar”. Deus fala como se a cidade de
Jericó já estivesse derrotada. Deus está dizendo: “A batalha já está ganha. Os muros de
Jericó já estão caindo. É apenas uma questão de tempo”. Em um sentido real, a batalha
acabou antes de começar.
Que alívio essas palavras devem ter sido para Josué.4 Embora o rei e os habitantes
de Jericó fossem guerreiros valentes e experientes, o Senhor prometeu uma vitória
certa.5 Tudo o que Josué e povo tinham que fazer era reivindicar a promessa e obedecer
ao Senhor.6
Em outras palavras, quando o povo de Deus se levanta em nome do Senhor, nada
pode se opor e prevalecer. Jesus disse aos seus discípulos: “... edificarei a minha igreja, e
as portas do inferno não prevalecerão contra ela” (Mt 16.18).
Contudo, os muros ainda estavam lá. De que forma os judeus poderiam derrubar
esse grande obstáculo? O que fazer? Como destruir os muros e conquistá-la?
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II. Eles confiaram em Deus, apesar de um plano muito
estranho.
“Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma
vez; assim fareis por seis dias. 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. 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” (Js 6.3-5).

Ao ler o capítulo 6, a Bíblia não menciona nenhum plano tático de Josué. Podemos
imaginar algumas conversas estratégicas que ele, certamente, deve ter tido com seus
principais assessores militares. Não sabemos quais foram os seus planos, mas eles foram
abruptamente interrompidos pelo Senhor dos exércitos. Deus tinha outros planos.7
Então, Deus instruiu os judeus a fazerem uma série de coisas incomuns, nenhuma
das quais possuía qualquer valor militar.







Eles deveriam marchar ao redor da cidade, uma vez por dia, durante seis dias
(v. 3).
Eles deveriam marchar com a Arca da Aliança à frente (v. 4).
Eles deveriam colocar sete sacerdotes à frente da Arca (v. 4).
Eles deveriam marchar, no sétimo dia, sete vezes (v. 5).
Eles deveriam marchar, no sétimo dia, com os sacerdotes tocando as
trombetas de chifre de carneiro (v. 5).
Eles deveriam, no último dia, marchar sete vezes e na última volta, os
sacerdotes deverão tocar as trombetas longamente e as pessoas gritarão para
que os muros venham abaixo (v. 5).

Seja sincero, quais são as chances das muralhas de Jericó caírem com essa
estratégia? Isso não faz sentido! Pelo contrário, parece algo muito estranho. Mas esta é a
maneira de Deus agir. A mensagem mais profunda desta história é que Deus está nos
ensinando a confiar nele em vez de usar nossa própria força ou capacidade.
Esta não é a primeira ocasião em que Deus declara uma estratégia
“aparentemente” estranha. Ele fez isso com Gideão. Os israelitas haviam conquistado a
terra, mas não estavam muito seguros (Jz 6). Os midianitas, como uma praga de
gafanhotos, consumiam os grãos, legumes, frutas e gado. Eles fizeram isso durante sete
anos (Jz 6.1) e deixaram Israel em uma situação desesperadora. As pessoas foram
obrigadas a esconder os alimentos em covas e cavernas nas montanhas.
Então, Deus apareceu a um jovem chamado Gideão e o chamou e o encorajou a
liderar o povo de Israel contra os midianitas. Gideão ajuntou um exército de trinta e dois
mil homens. Porém, o que Gideão não sabia é que o Senhor havia elaborado outro plano.
“Disse o SENHOR a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os
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midianitas nas suas mãos; Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria
mão me livrou” (Juízes 7.2).
Deus pediu a Gideão para reduzir o exército a trezentos homens. Assim, em um
curto espaço de tempo Deus havia tomado uma situação esmagadora e a tornado
impossível. 32.000 soldados não tinha nenhuma chance contra os 135.000 midianitas
(Juízes 8.10), mas agora, 300 soldados era impossível! Quando Gideão se levantou com
os 32.000 homens contra os midianitas era 1 soldado israelita contra 4 midianitas, mas
agora, o número foi reduzido para 450 contra 1. Mas o Senhor estava ensinando algo não
apenas para Gideão, mas para todo o povo de Israel. Deus não está interessado em
simplesmente dar a vitória ao Seu povo. Ele está realmente interessado em saber em
quem confiamos.
Deus poderia fazer muito mais com trezentos soldados através da Sua estratégia
“aparentemente” estranha do que Gideão poderia fazer com trinta e dois mil em sua
própria força.8
A sabedoria de Deus está muito acima da nossa (Is 55.8-9), e Ele se deleita em
usar as pessoas e os planos que parecem tolos ou loucos ao mundo (1Co 1.26-29).
“Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos, os meus caminhos, diz o SENHOR, porque, assim como os
céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do
que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos
pensamentos” (Isaías 55.8-9).

Deus sempre sabe o que vai fazer. Nossa responsabilidade é esperar por Ele e
ouvir tudo o que precisamos saber e obedecer. Quer se trate de Josué com trombetas,
Gideão com tochas e jarros (Jz 7) ou Davi com seu estilingue destruindo um gigante
(1Sm 17), Deus se deleita em usar a fraqueza e aparente loucura para envergonhar os
fortes e engrandecer Seu nome.9
“Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da
arca...” (v. 5) – A vitória era tão certa que os sacerdotes deveriam tocar trombetas de
chifre de carneiro. É interessante observar que os judeus usavam dois tipos diferentes
de trombetas, aquelas feitas de prata e aquelas feitas de chifres de carneiro. As
trombetas de prata eram usadas especialmente pelos sacerdotes para informar ao
acampamento quando algo importante estivesse acontecendo (Nm 10). Porém, as
trombetas de chifre de carneiro eram utilizadas principalmente para as celebrações.
A palavra hebraica para “trombeta” é shofar, pois “chifre de carneiro”, é Jobel, que
é a raiz da palavra jubileu - “O Ano do Jubileu” era o quinquagésimo ano, depois de sete
anos sabáticos, e era um momento especial de celebração em Israel (Lv 25; 27.17-14). Os
sacerdotes tocavam os chifres de carneiro para “proclamar a liberdade em toda a terra”
(25.10).10
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Assim, os sacerdotes não usam as trombetas de prata neste evento, porque Israel
não estava declarando guerra contra Jericó, pois não havia nenhuma guerra! Os judeus
estavam anunciando a chegada do “Ano do Jubileu” para Israel em sua nova terra.11
Observe a promessa de Deus: “... e então a muralha da cidade cairá” (Js 6.5, NTLH).
As promessas de Deus nunca falham (21.45, 23.14). De forma semelhante, o povo de
Deus hoje pode marchar de maneira triunfal por causa da vitória de Jesus Cristo sobre
todos os inimigos de Deus (Rm 8.37, 2Co 2.14; Cl 2.15). Devemos viver como
vencedores, não vítimas.
O comentarista bíblico Warren Wiersebe acertadamente declarou: “O povo de
Deus não luta, simplesmente, pela vitória, mas em vitória, porque o Senhor já venceu a
batalha”.12

III. Eles confiaram em Deus, apesar das dúvidas.
“Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro
diante da arca do SENHOR iam tocando continuamente; os homens armados
iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do SENHOR, enquanto as
trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam, outra vez, a
cidade e tornaram para o arraial; e assim fizeram por seis dias” (Js 6.13-14).

Quando Josué sucedeu a Moisés como o novo líder de Israel, Deus lhe disse: “Não
to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o SENHOR, teu Deus,
é contigo por onde quer que andares” (Js 1.9). Porém, não podemos desfrutar a vitória
quando não confiamos e fazemos o que Deus nos diz. Fé significa obediência. A fé
obedece quando as explicações são escassas.
Confiar em Deus nem sempre é fácil. Principalmente, quando tudo em volta diz o
contrário. Todavia, a obediência é uma parte essencial da verdadeira fé.13 Vencer os
obstáculos exige muita paciência. Em algumas ocasiões, precisamos marchar em silêncio
espiritual durante algum tempo antes das muralhas caírem. Por vezes, desistimos na
primeira, segunda ou terceira volta.14
Imagine a cena. Depois de seis dias, os habitantes de Jericó, que estavam com
medo, começaram a se sentir seguros por trás de suas muralhas. Agora, talvez, eles
estivessem se aventurando nas paredes, olhando para baixo, zombando dos israelitas
cujo armamento principal era apenas a sua fé em Jeová. Porém, o que eles não sabiam é
que a arma mais importante que o povo de Israel possuía era a presença de Deus no
arraial. E a presença de Deus faz toda a diferença.
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Ao ler a Escritura, esse fato pode passar despercebido. Mas a verdade é que
Deus se colocou no meio da batalha.
“Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da
arca...” (Js 6.4) – O versículo 4 diz que os sacerdotes deveriam levar a Arca da Aliança
enquanto marchavam ao redor de Jericó. O lugar de destaque dado à “arca da aliança”
indicava claramente que esta não era uma batalha israelita, mas do Senhor. A Arca
continha os Dez Mandamentos, o pote de ouro com maná e a vara de Arão que floresceu.
Na tampa da arca estava o propiciatório de ouro, onde o sumo sacerdote oferecia um
sacrifício ao Senhor no Santo dos Santos, uma vez por ano, no Dia da Expiação (Lv 16). A
arca não era apenas mais uma peça do Tabernáculo, como a mesa ou candelabro. A arca
representava a presença de Deus com Seu povo. Ou seja, colocar a arca na frente era
colocar Deus no meio da batalha.
Em certa ocasião, o missionário Robert Morrison enquanto viajava para China,
ele foi o primeiro missionário protestante na China. Um dia, o capitão do navio fez uma
pergunta um tanto depreciativa. “O que você acha que vai fazer? Converter a China?”
“Não”, respondeu ele calmamente. “Eu não acho que vou converter a China. Acho que
Deus vai”. Essa é a mesma fé que derrubou as muralhas de Jericó.
Embora o povo de Jericó não soubesse, eles perderam a batalha quando Deus se
envolveu. Os muros altos de Jericó não seriam páreos para o Todo-Poderoso. Aliás, nada
é! “Acaso, para o SENHOR há coisa demasiadamente difícil?” (Gn 18.14).
“No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva e, da mesma sorte, rodearam a
cidade sete vezes; somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes” (Js 6.15) –
Ainda que o texto não indique que Josué tenha informado o povo de que o sétimo dia
seria o dia da vitória, provavelmente, havia uma grande expectativa, pois o sétimo dia e,
particularmente, o número sete possuía um significado especial para os israelitas. O
número sete representa a perfeição ou plenitude. A palavra hebraica traduzida por
“sete” (shevah) vem de uma raiz que significa “ser completo”.15
Assim, quando Josué se levantou de madrugada no sétimo dia e instruiu os
israelitas a marcharem ao redor da cidade sete vezes, sua ordem gerou grande
expectativa no coração do povo.
Então, o grande dia havia chegado. Deus estava prestes a entrar em cena e dar a
vitória sobre a cidade mais formidável de todos os tempos - Jericó.16
“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” (Js 6.20) – A cidade
inexpugnável caiu. Quando as trombetas soaram e as pessoas gritaram com grande
júbilo, as muralhas de Jericó “ruíram”, isto é, se desintegram diante deles.17 Em seguida,
os soldados israelitas avançaram e tomaram a cidade.
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Ao longo dos anos várias sugestões têm sido feitas sobre por que as muralhas de
Jericó caíram no exato momento em que o povo gritou:
(1) Um terremoto causou a destruição.
(2) Soldados israelitas minaram os muros, enquanto os outros marchavam.
(3) As vibrações criadas pelos toques das trombetas e os gritos dos soldados
causaram um colapso.
(4) As vibrações causadas pelos pés dos israelitas enquanto marchavam fizeram
com que os muros viessem abaixo.18
Entretanto, não foram os gritos que derrubaram as muralhas de Jericó. O grito foi
apenas um ato de obediência ao Senhor. Como Josué deixou claro: “Gritai, porque o
SENHOR vos entregou a cidade!” (Js 6.16). Foi um evento sobrenatural.
A queda de Jericó tornou-se um grande incentivo para o povo de Israel. Não
importa quão impossível à situação pareça, podemos confiar nas promessas do Senhor e
obedecer as Suas instruções. Quando o Senhor vai à frente até mesmo a cidade mais
fortificada vem abaixo. Nas palavras de Paulo: “Se Deus é por nós, quem será contra nós?”
(Rm 8.31).

Conclusão:
Hoje não precisamos conquistar uma cidade como Josué, mas em nossa
caminhada cristã, enfrentamos inimigos e obstáculos tão altos que nos desafiam. A única
maneira de vencê-los é confiando em Deus.
Mas de que forma podemos enfrentar e vencer nossas próprias muralhas de
impossibilidades? Onde podemos encontrar essa fé? Em Hebreus 12, encontramos a
resposta de forma muito clara. “Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé,
Jesus...” (v. 2). Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o general da nossa salvação.
Apenas mantenha seus olhos sobre Ele.
E você sabe qual é o nome de Jesus no Antigo Testamento? É Josué! O nome Josué
significa “Deus salva” em hebraico. Em grego, foi reduzido para “Jesus” ou “Salvador”. O
Josué do Antigo Testamento nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, que conduz o Seu
povo em vitória.
Olhe para Jesus!
Mantenha seus olhos sobre Ele!
Quando Jesus vai à frente, não há obstáculo que resista. Esta é a palavra do
Senhor. Amém.
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