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Pra Derrubar Jericó 
 

Josué 5:1-12 
 

Introdução: depois da morte de Moisés, Deus levantou Josué para liderar o seu povo na 
conquista da Terra Prometida. A partir de então, Josué passou a receber comandos de Deus e 
em tudo foi obediente e fiel. Antes de eles conquistarem Jericó, uma cidade com muralhas 
intransponíveis, antes de o Senhor passar a estratégia de como as muralhas seriam derribadas, 
Deus deu a Josué a ordem de circuncidar todos os homens de Israel. 

 
A circuncisão representa a aliança. Aquele povo que estava com Josué havia nascido no 
deserto e não tinha sido circuncidado, isto é, eles não tinham as marcas da aliança. Paulo diz 
em Romanos 2:29 que o nosso coração tem que ser circuncidado. Temos que ser marcados 
pelo Senhor e assim recebermos uma nova mentalidade. Aliança é a marca de Deus no nosso 
interior, ela nos consolida em Deus e nos uni uns aos outros.  

 
Veremos no estudo dessa semana, alguns aspectos que envolvem uma aliança, os seus 
benefícios e o que Deus faz a partir dela. 

 
1. Sem aliança não há conquista – em primeiro lugar, Deus mandou que eles fossem 

circuncidados antes de conquistarem Jericó não por um capricho, mas por uma necessidade, 
porque sem aliança não há conquista. Eles tiveram que ser marcados por uma aliança para que 
Deus lhes desse a vitória. Eles venceram o deserto, passaram pelo Jordão em terra seca, mas 
precisaram formalizar uma aliança com Deus para conquistar. 

 
Muitas pessoas sonham e não conquistam os seus sonhos, porque não observam o princípio 
da aliança. A aliança que temos com o Apóstolo Renê tem feito com que o nosso ministério 
prospere e as nossas conquistas aumentem. Da mesma forma, a aliança que os nossos 
discípulos têm comigo e com minha esposa faz com que tenham uma vida desatada e 
abençoada. Pois de igual modo, a aliança dos discípulos com os líderes de célula também vão 
gerar bênçãos e conquistas sem limite, porque estamos todos debaixo de uma mesma aliança.  

 
2. Aliança é mexer na intimidade – o segundo aspecto que devemos entender é que a aliança 

nos leva a abrir a nossa vida, pois a aliança mexe com a nossa intimidade. Ser circuncidado é se 
expor, sem exposição não há cura nem aliança. A aliança nos leva à intimidade, a abrir o 
coração, a falar de coisas que não são tão fáceis, muitas delas são até mesmo vergonhosas 
para nós.  

 
O verso 8 diz que depois de circuncidados, eles permaneceram no arraial até que fossem 
sarados. Perceba que eles tiveram que sarar do ferimento da aliança, desse modo entendemos 
que aliança deixa marcas em nós, mas, ainda que possa doer, vale a pena porque os seus 
benefícios são infinitamente maiores do que a dor.  

 
3. A aliança transiciona a mente de escravo para mente de livre – no verso 9, depois da 

circuncisão do povo, Deus diz a Josué: “Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito ...”. Os 
que foram circuncidados eram filhos daqueles que tinham sido escravos no Egito, a aliança 
celebrada na circuncisão tinha o objetivo de retirar a mente do escravo e imprimir a mente 
nobre em Israel.  
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Muitas vezes, mesmo sendo salvos, trazemos a mente escrava dos nossos pais. Vivemos 
encolhidos, com medo da vida de Deus, achando que não podemos ser santos nem vencer o 
pecado. Isso porque, na verdade, a mente antiga do escravo é que está operando. Reparem 
que Deus disse que revolveu a vergonha do Egito, eles precisavam de uma nova mentalidade. 
Da mesma forma, Deus está imprimindo uma nova mentalidade em você, transicionando a sua 
mente. Você não é escravo, não precisa viver debaixo da vergonha do pecado, Deus tem uma 
nova vida para você, hoje Ele está arrancando de você a vergonha do Egito e lhe ministrando 
uma vida de vitória sobre o pecado e Satanás.  

 
4. Aliança desata a prosperidade e faz nos alimentar das nossas conquistas –em último lugar, 

nos versos 11 e 12 a Bíblia mostra que assim que fizeram a aliança, passaram a comer das 
novidades da terra de Canaã. Repare que no dia seguinte o maná cessou. Mesmo já tendo 
entrado na terra de Canaã, eles ainda se alimentavam do Maná.  

 
Muitos entram em Canaã, mas não veem a prosperidade da terra, porque a prosperidade só 
vem depois que a aliança é estabelecida. Não é interesse de Deus que vivamos nessa terra do 
“maná” que vem do céu. Ele quer nos dar muito mais; Ele quer fazer de nós uma geração 
conquistadora que se alimenta dos frutos da sua conquista. A aliança desata prosperidade, nos 
leva a novos níveis de conquista e nos estabelece em novos territórios. 
 


