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A DIVISÃO DAS TERRAS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Josué 10 – O dia em que o sol parou 
O Senhor luta em favor de Israel. Nesta batalha, Josué enfrenta cinco reis. A primeira palavra de 

Deus é uma palavra de coragem: "Não tenhas medo deles, pois eu os entreguei às tuas mãos, nenhum 
deles te poderá resistir"  v.8 Josué não desanima, não para de lutar, mas crê na Promessa de Deus. 

Eles estão ganhando a batalha quando Josué fala ao Senhor: "Sol, detém-te sobre Gibeon, e tu, 
lua, sobre o vale de Aijalon!" E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingasse dos inimigos 
v.12 e 13. Josué 10:12 - No dia em que o Senhor entregou os _______________ aos israelitas, Josué 
exclamou ao Senhor, na presença de Israel: "________, pare sobre ____________! E você, ó _________, 
sobre o vale de ___________. 
 
Josué 11 – A vitória sobre os reis do norte 
Após a vitória sobre a coalizão que foi organizada no sul contra os israelitas, agora o povo de Israel se 
depara com a hostil coalizão norte, a qual também derrotaria. Assim, ele não dependeria de sua força 
militar, mas sim de Deus. Nesse capítulo também encontramos a destruição dos anequins “os gigantes”. 
Josué 11:23 - Foi assim que Josué ________________ toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a 
Moisés, e deu-a por _________________ a ________________, repartindo-a entre as suas 
____________. E a terra teve __________________ da guerra. 
 
Josué 13 –Terra a serem conquistadas 
A segunda metade do livro de Josué é focada na distribuição da terra. Com seu ritmo mais vagaroso e 
uma relativa ausência de ação, esta parte do livro contrasta com a enérgica primeira parte. O relato 
começa com uma anotação das terras que ainda devem ser subjugadas (mas que já devem ser 
distribuídas) e relembra as destinações já feitas por Moisés às duas tribos e meia a leste do Jordão.  
v.1 Era Josué, porém, já idoso/velho. O que fica implícito é que novas conquistas não teriam lugar sob as 
suas ordens. 
Josué 13:7,8 - __________________________ agora entre as nove tribos e a metade da tribo de 
Manassés". 
Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Rúben e de Gade já haviam 
___________________ a ________________ a leste do Jordão, conforme ___________________, servo 
do Senhor, lhes tinha designado. 
 
Josué 14  
Josué 14:2 - A divisão da ___________________ foi decidida por _________________ entre as nove 
tribos e meia, como o _________________ tinha ordenado por meio de _______________, 
Josué 14:5 - Os israelitas ______________________a _________________ conforme o Senhor tinha 
_______________ a Moisés. 
 
Cades-Barnéia – Lugar Santo – Consagrado (Lugar estabelecido por Deus para tratamento). Lugar em 
que se avistava Canaã, não era Canaã. Neste cenário, houve uma promessa para Calebe. (Compromisso 
assumido de um homem de Deus (Moisés) para Calebe. Calebe – Fiel como um cão. Foi um dentre os 
600.000 israelitas que saíram com Moisés da escravidão do Egito.  
 
Josué 15 
Os 63 versículos deste capítulo que descrevem os limites dos territórios de Judá. Calebe permaneceu 
mais tempo do que devia no deserto, devido à incredulidade dos outros; contudo, não reclamou nem 
criticou ninguém por isso. Se fossem fieis e crédulos nas promessas de Deus como ele, cerca de 40 
anos antes, todos estariam organizando suas casas nas terras que manam leite e mel. Entretanto, 
isso não o tornou arrogante, orgulhoso ou vaidoso, nem crítico, amargo nem murmurador. 
Josué 15:13 - Conforme a _________________ dada pelo Senhor, Josué deu a _______________, filho 
de Jefoné, uma porção de _____________ em Judá, que foi Quiriate-Arba... 
 
Josué 16 

Sabemos que Efraim e Manassés são filhos de José e foram abençoados ainda em vida por Jacó, 
foram os que receberam a benção trocada. Gênesis 48 (ambos constituirão grandes nações, porem o 
mais novo será maior que o mais velho, se referindo a Efraim). 
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Moisés ainda em vida realiza a primeira distribuição de terras para algumas tribos, foram elas: 
Rubén, Gade e metade da tribo de Manassés. Números 32:33, devido a essa primeira divisão, apenas a 
tribo de Efraim e a outra metade da tribo de Manassés receberam herança de terra. 
 
Josué 18 

Até este ponto, o acampamento central de Israel na terra tinha sido em Gilgal, perto de Jericó, 
agora, toda a congregação mudou-se para Siló, que ficava a cerca de 24 Km a noroeste de Jericó, onde 
armou-se a tenda do encontro 

 
Josué 18:10 - Josué fez então um _______________ para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali 
________________ a terra aos ________________, conforme a porção devida a cada _____________. 
 
O primeiro sorteio é realizado e os Benjamitas foram favorecidos, inclusive ficaram com cidades 
importantes como (Jabus) Jeruzalém 
 
Josué 19 
Nesse capítulo identificamos diversos sorteios, que seguiram da seguinte forma: 
O segundo sorteio é realizado e os simeonitas recebem a sua parte da terra  
O terceiro sorteio acontece e a tribo favorecida foi Zebulom, destaque para a cidade de Belém. 
O quarto sorteio acontece e a tribo de Issacar, receberam o fértil vale de Jezreel.  
O Quinto sorteio acontece e a tribo sorteada é Aser. A área que receberam  são as terras mais férteis em 
todo o Israel, onde as oliveiras produziriam abundante azeite.  
O Sexto sorteio, e a tribo beneficiada foi a tribo de Naftali e por fim no sétimo sorteio foi a tribo de Dã,  
 
Josué 20 
Designando as cidades refúgio, 6 (seis) cidades que pertenciam aos levitas foram designadas como 
refúgio, foram elas: Quedes, Golã, Ramote, Siquém, Bezer, Hebron, lugar designado ao fugitivo, para os 
casos de homicídio quando inocente. 
 
Josué 21 

Levi gerou 3 filhos: Gérson, primogênito; Coate, o segundo filho e Merari, o terceiro. No entanto, 
aqui, os coatitas tiveram precedência, pois de sua família era que descendia a linhagem sacerdotal de 
Arão, que era neto de Coate e filho de Anrão – Ex 6:18,20. 

Não se deu aos levitas nenhum território, sendo Jeová sua herança. (Núm 18:20; De 18:1, 2) Mas 
Deus orientou no sentido de que as outras tribos de Israel lhes dessem um total de 48 cidades e as 
pastagens em volta delas. Tais cidades foram, por fim, designadas aos levitas (Jos 21:1-8), 13 delas 
sendo cidades sacerdotais.  

A dispersão dos levitas entre as outras tribos de Israel ocorreu em cumprimento da profecia que 
Jacó fez no leito de morte. — Gên 49:5-7. 
 
Josué 23, 24 
Encerra-se a história de um general do exército do Senhor, Josué por diversas vezes nesses capítulos 
chama o povo para viver uma vida de devoção exclusiva e completa ao Senhor, nesses capítulos vemos 
uma rápida retrospectiva da história do povo hebreu e suas conquistas. Josué deixa muito evidente que o 
Senhor é bondoso, mas que não perdoara e eliminará todo aquele que viver em pecado como fez com 
Acã. No famoso verso 14 do capitulo 24, vemos Josué finalizando a sua retrospectiva dizendo que após 
tudo o que Deus fez por nós devemos hoje tomar uma sábia decisão, ele clama ao povo que deixem de 
servir aos deuses pagãos que os seus antepassados servirão e conclama o povo a servir ao único e 
verdadeiro Deus, ele e toda a sua casa serviria ao Senhor. Ele morreu aos 110 anos e foi enterrado na sua 
cidade que recebeu por herança que ficava junto a tribo de Efrain, por ser efraimita. 
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