As famílias das pedras
Então Josué disse aos israelitas: No futuro, seus filhos perguntarão: O que significam estas pedras?
Josué 4.21 NVT
O que as pedras poderiam significar?
1.Elas simbolizavam um acontecimento, como Ebenézer.
2.Elas simbolizavam certas atitudes do coração, como pedra de tropeço.
3.Elas simbolizavam um personagem profético, como pedra angular – Atos 4.11 NVI Este Jesus é a pedra
que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular.
A ordem de Deus
Josué 4.2,3 NVI Escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras
do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde
forem passar a noite.
O propósito de Deus
Josué 4.5,6 NVI e lhes disse: Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha
cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de
sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: Que significam essas pedras?
A obediência do povo
Josué 3.9 NVI Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. O Senhor
enviou três ordens para as famílias:
1.Aprenda o tempo do Senhor – Josué 3.2,3 NVT Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento
e deram a seguinte ordem ao povo: Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada
pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca.
2.Confie na orientação do Senhor – Josué 3.4 NVT Tenham o cuidado de ficar cerca de um quilômetro
atrás dela. Não se aproximem demais! Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este
caminho. Salmos 119.105 NVI A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o
meu caminho.
3.Cumpra a vontade do Senhor – Josué 3.5 NVI Josué ordenou ao povo: Santifiquem-se, pois amanhã o
Senhor fará maravilhas entre vocês. I Tessalonicenses 4.3 NVT A vontade de Deus é que vocês vivam em
santidade. Josué 3.10ª NVI Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês.
A presença de Deus
Salmos 33.12 Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe
pertencer!
Josué 3.13 NVI Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Soberano de toda a terra, puserem
os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha.
Josué 3.17 NVI Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca
no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra
seca.
A missão das pedras
1.As pedras contariam essa história e testemunhariam do poder e da soberania de Deus – Josué 4.7,24
NVI respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando
a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo
para o povo de Israel. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é
poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus.
2.As pedras lembrariam como o povo obedeceu a Deus – Josué 4.10,22,23 NVI Os sacerdotes que
carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor
ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente.
3.As pedras mostrariam que a vontade de Deus sempre prevalecerá – Josué 4.22,23 NVI Expliquem a
eles: Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante
vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o mar
Vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado.
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