ESBOÇOS DO ESTUDO-CRISTALIZAÇÃO

Mensagem Dois
Possuir a terra de Canaã derrotando as forças satânicas
Leitura bíblica: Js 1:2, 6, 11; 5:13-15; 6:1
I. No Antigo Testamento há uma tipologia, um grupo de tipos,
e no Novo Testamento há o cumprimento pleno dessa tipologia sobre a economia de Deus – 1Co 10:3-4, 1, 11.
II. O livro de Josué é um livro com tipos profundos – Js 1:13;
2:18; 3:3, 10-11; 5:12; 6:6.
III. O significado intrínseco do livro de Josué é a tomada da
terra – Js 1:2, 6; 5:12.
IV. A fim de entender o significado dos israelitas entrarem em
Canaã e a guerra em Canaã, precisamos saber que Canaã tem
um significado duplo na tipologia – Cl 1:12; Ef 1:3; 2:2; 6:12:
A. Do lado positivo, Canaã, uma terra de riquezas, tipifica o Cristo
todo-inclusivo com Suas riquezas insondáveis – Dt 8:7-10; Cl 1:12;
Ef 3:8:
1. A boa terra é o tipo máximo de Cristo encontrado nas Escrituras – Dt 8:7.
2. A boa terra, a terra de Canaã, é um tipo de Cristo que é tudo
e em todos e que é tudo para nós – Ef 3:8.
3. Na Bíblia, a terra é uma figura, um símbolo, de Cristo – Gn
1:9; 2Pe 3:5:
a. A terra que surgiu das águas da morte no terceiro dia em
Gênesis 1:9-10, e 13 é um tipo do Cristo ressurreto que ressurgiu da morte no terceiro dia.
b. Muitos tipos diferentes de vida em Gênesis 1:11-12, e 24-25
surgiram da terra; isso significa que Cristo é a origem de
todos os tipos de vida.
c. A intenção de Deus revelada nas Escrituras é que Cristo
deve ser a nossa terra – Dt 8:7-10.
4. Cristo como a boa terra, a terra que surgiu das águas da morte,
é retratado pela terra de Canaã – Gn 1:9; Js 1:13.
B. Do lado negativo, Canaã significa a parte aérea, a parte celestial, do reino sombrio de Satanás, os céus que estão cheios das
forças de Satanás – Ef 2:2; 6:12:
1. Satanás tem sua autoridade e seus anjos, que são seus subordinados, como principados, autoridades e dominadores das trevas deste mundo; portanto, ele tem o seu reino, a autoridade
das trevas – At 26:18; Mt 12:26; 25:41; Ef 6:12; Cl 1:13.
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2. Satanás, o inimigo de Deus, tem feito o máximo para impedir
o povo de Deus de desfrutar o Cristo todo-inclusivo como a
boa terra; até hoje, as forças malignas estão tapando os olhos
do povo de Deus quanto à todo-inclusividade de Cristo – Cl
2:8, 18; 2Co 4:3-4.
3. O livro de Efésios indica que nas regiões celestiais há diversas camadas – 2Co 1:3; 2:2; 6:12:
a. Cristo está na camada mais elevada, o terceiro céu, para
ser o nosso tudo como a nossa boa terra – Dt 8:7-10.
b. Há uma camada mais baixa das regiões celestiais: os ares,
onde Satanás como o príncipe da autoridade do ar está impedindo o povo na terra de contatar Deus e receber Cristo;
isso é tipificado pelos cananeus, que impediam Israel de
entrar na boa terra – Ef 2:2.
4. Os cananeus tipificam os anjos caídos, os anjos rebeldes que
seguem Satanás, que se tornaram os principados, governantes e autoridades no reino de Satanás, as forças espirituais do
mal nas regiões celestiais – Ap 12:4, 7; Ef 6:12.
C. Os dois aspectos do significado de Canaã em tipologia são mostrados em Efésios; nesse sentido, o livro de Josué no Antigo Testamento é comparável a Efésios, porque ambos os livros são um
relato de “Canaã”:
1. Assim que os filhos de Israel entraram em Canaã, eles desfrutaram das riquezas de Cristo e envolveram-se em guerra –
Js 5:12; 6:1-21.
2. Efésios 3:8 fala das riquezas de Cristo e 1:3; 2:6; e 6:12 falam
das regiões celestiais; isso indica que na igreja devemos desfrutar das riquezas de Cristo e entrar na luta espiritual.
3. Sem o livro de Josué não podemos entender plenamente a
luta espiritual em Efésios 6:10-20.
V. Se quisermos possuir a boa terra para o cumprimento do propósito de Deus, devemos entrar na luta espiritual para derrotar as forças satânicas – Js 6:21:
A. Precisamos entender a necessidade da luta espiritual: uma luta
entre o reino de Satanás e o reino de Deus – Mt 6:10; 7:21; 12:26,
28; Is 14:12-14.
B. Quando Israel estava pronto para tomar posse da terra de Canaã,
a terra estava cheia de pessoas possuídas por demônios, adoradores de ídolos, e os Nefilins – Nm 13:33.
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C. Porque os Nefilins, uma mistura de anjos caídos com o homem
caído, habitavam na terra de Canaã, Deus ordenou que os filhos
de Israel tomassem essa terra e destruíssem todos os seres vivos
para que a raça humana pudesse ser posta em ordem – Dt 7:1-2:
1. Segundo o pensamento divino, as nações na terra de Canaã
deviam ser exterminadas porque elas eram diabólicas e mescladas com demônios – Dt 7:2; Js 11:21-22; 14:6-14.
2. Os cananeus significam não somente os anjos caídos, mas
também os seres humanos que se uniram aos espíritos malignos, ao poder satânico das trevas nos ares – Nm 14:45.
D. O fato de Israel combater os habitantes da terra retrata a guerra
espiritual invisível que ocorre por trás da cena visível na terra –
Dn 10:10-21; Ef 6:10-20:
1. É crucial vermos que, atrás dos bastidores, está ocorrendo uma
luta espiritual, uma luta que não se vê com olhos humanos.
2. Além da guerra na terra, há uma guerra entre Deus e as forças satânicas nos ares – Ef 2:2; 6:12.
E. A luta dos filhos de Israel contra os cananeus a fim de possuírem
e desfrutarem a boa terra tipifica a luta espiritual da igreja como
um todo, incluindo todos os membros, contra “as forças espirituais do mal nas regiões celestiais” (Ef 6:12) para que os santos
desfrutem Cristo como a terra todo-inclusiva.
F. Cristo é a nossa boa terra e Deus quer que ganhemos Cristo, mas
há uma camada de forças malignas e demoníacas entre nós e a
boa terra; se quisermos tomar posse da boa terra para o nosso desfrute, temos de derrotar essas forças satânicas – Cl 1:12-13; 2:15;
Ef 3:18; 6:11-12:
1. Há uma verdadeira luta espiritual em que devemos estar
engajados; temos de lutar a batalha a fim de ganhar o Cristo
todo-inclusivo para a edificação da igreja como o Corpo de
Cristo, o novo homem e o reino de Deus – Ef 6:10-12; 1Tm
6:12a; 2Tm 2:3-4; Cl 1:13, 18; 2:19; 3:10-11.
2. Se quisermos tomar posse de Cristo para o nosso desfrute,
temos de ser um guerreiro coletivo, a igreja como o Corpo de
Cristo, combatendo e derrotando as forças satânicas a fim
de ganharmos mais de Cristo para a edificação do Corpo de
Cristo, estabelecendo e propagando o reino de Deus para que
Cristo possa voltar a fim de herdar a terra – Ef 3:8; 4:16; Mt
24:14; Ap 11:15.
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VI. A fim de entrar na luta espiritual, precisamos ter a visão que
desvenda Cristo como o Comandante do exército do Senhor –
Js 5:13-14:
A. Enquanto Josué era o comandante visível do exército do Senhor,
Cristo era o Comandante invisível para combater as sete tribos
de Canaã por Israel – Js 5:14.
B. Por causa da visão de Cristo como o Comandante do exército do
Senhor, Josué precisava estar o tempo todo na posição de santificação (santidade) – Js 5:15:
1. Santidade é a natureza e qualidade de ser santo – Rm 1:2.
2. Santificação (para Deus) é o efeito prático, o caráter em atividade e o estado final, produzido ao ser santificado – Rm
6:19, 22.
VII. Temos de conhecer os fatores vitais que capacitaram o povo
de Israel a ser vitorioso na sua primeira guerra – Js 6:1-20:
A. O fechamento de Jericó, sem tráfego entrando ou saindo, significa que os poderes das trevas, as forças espirituais do mal nas
regiões celestiais, estavam amarrados – Mt 12:29; Ef 6:12.
B. O povo de Deus não precisou fazer nada para destruir Jericó.
C. Eles somente precisaram crer e confiar em Deus, ouvir as instruções do Comandante do exército de Israel e exaltar Cristo ao
levar a arca – Js 6:3-11.
D. Os sacerdotes levarem a arca mostra que, na luta espiritual, a
primeira coisa que devemos fazer é exaltar Cristo, dando a Ele
o primeiro lugar, a preeminência, em todas as coisas – Js 4, 7-11;
Cl 1:18:
1. Quando o povo de Israel atacou Jericó, eles o fizeram sob o
comando de Cristo, tipificado pela arca – Js 5:14; 6:3-11.
2. A arca, um tipo de Cristo, que era o Comandante-em-chefe
deles, liderou no ataque aos inimigos – Js 6:4.
E. Permanecer em silêncio até que se ordenasse gritar significa
realizar a questão segundo a maneira do Senhor sem expressar
nenhum pensamento, opinião ou sentimento – Js 6:10.
F. A vitória sobre Jericó na primeira batalha de Israel após cruzar
o Jordão foi ganha não pela luta de Israel, mas pelo soar das
trombetas e gritos, significando o Deus que testifica e proclama
com Cristo (a arca) mediante a fé nas palavras de instrução de
Deus – Js 6:2-5.
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VIII. Um princípio singular é que vitória espiritual não depende
de luta, depende de louvor – 2Cr 20:20-22:
A. Temos de aprender a vencer Satanás por meio do nosso louvor.
B. Uma pessoa que louva a Deus transcende tudo e vence continuamente por meio do seu louvor; isso é um princípio e um fato –
Hb 11:30, 33-34; 13:15.
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