


UM  PAÍS  PARA  O  POVO 
 DE  DEUS 



JÓIA DA REVELAÇÃO: 
 
 

“Ele é o Senhor, nosso Deus; seus julgamentos estão  
em toda a terra. Ele sempre se lembra da sua aliança,  

a palavra que ordenou para mil gerações. Aquela que ele 
firmou com Abraão e confirmou por juramento a Isaque. 

Ele confirmou sua promessa como decreto a Jacó, aliança 
eterna para Israel ao declarar: “Dar-te-ei a terra de Canaã 
como quinhão de tua herança”, quando eram ainda poucos  
em número, apenas um punhado de peregrinos na terra”.  

 
 

Salmos 105:7-12 



CANAÃ, O NOVO PAÍS 



1 –Identifique porque aquele território recebeu o nome de Canaã. 
Gênesis 10:6-20 

  

 E os filhos de Cão são: Cuxe, Mizraim, Pute e Canaã... 
E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Hete; 

E ao jebuseu, ao amorreu, ao girgaseu, 
E ao heveu, ao arqueu, ao sineu, 

E ao arvadeu, ao zemareu, e ao hamateu,  
e depois se espalharam as famílias dos cananeus. 

. ... Estes são os filhos de Cão segundo as suas famílias,  
segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 

 



2 –Desde Noé, havia uma maldição sobre Cam e seus 
descendentes. Medite sobre essa maldição. Gênesis 9:20-27 

 

E bebeu do vinho, e embebedou-se; e descobriu-se no meio de 
sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai,  
e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então 

tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os 
seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu 

pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não 
viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e 

soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja 
Canaã; servo dos servos seja aos seus irmãos. 

 
Gênesis 9:20-25 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/9/20-25+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/9/20-25+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/9/20-25+


UMA TERRA ABENÇOADA 



3 – A terra de Canaã é mencionada em termos que a coloca como 
uma boa terra. Como essa terra é tratada? Êxodo 3:8 

Deuteronômio 11:10-12 
  

 Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do 
Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente,  

e a regavas com o teu pé, como a uma horta. 
Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales; 

da chuva dos céus beberá as águas; 
Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado;  

os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente,  
desde o princípio até ao fim do ano. 



4 – Como foi o relatório que esses homens trouxeram para Moisés 
depois de espiar a terra? Números 13:27-29 

 

E contaram-lhe, e disseram:  
Fomos à terra a que nos enviaste; e verdadeiramente  

mana leite e mel, e este é o seu fruto. 
O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso,  

e as cidades fortificadas e mui grandes;  
e também ali vimos os filhos de Anaque. 

Os amalequitas habitam na terra do sul; e os heteus,  
e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha;  

e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. 



AS CONDIÇÕES PARA VIVER  
NA TERRA DE CANAÃ 



5–Deus exigia de seus habitantes certas condições para habitar 
na região? Essa ideia aparece nas Escrituras? Deuteronômio 9:4-6 

  

 Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não 
fales no teu coração, dizendo: Por causa da minha justiça é que o 

Senhor me trouxe a esta terra para a possuir; porque pela impiedade 
destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por 

causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a 
possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações o Senhor teu 
Deus as lança fora, de diante de ti, e para confirmar a palavra que o 

Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é 
por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para 

possuí-la, pois tu és povo obstinado. 



6 – E se os israelitas rejeitassem Deus e suas leis eles poderiam 
continuar na terra de Canaã, a terra onde manava leite e mel? 

Deuteronômio 30:17,18 
 

Porém se o teu coração se desviar,  
e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te  

inclinares a outros deuses, e os servires, 
Então eu vos declaro hoje que, certamente, perecereis;  

não prolongareis os dias na terra a que vais,  
passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas; 



LIMPEZA ESPIRITUAL 
NA TERRA DE CANAÃ 



7 – O que Deus ordenou que eles fizessem com os povos e os 
símbolos de idolatria que fossem encontrados? Dt 7:1-6 

  

Quando o SENHOR teu Deus te houver introduzido na terra, 
à qual vais para a possuir, e tiver lançado fora muitas nações... 
...não farás com elas aliança, nem terás piedade delas; Nem te 
aparentarás com elas; não darás tuas filhas a seus filhos, e não 

tomarás suas filhas para teus filhos;... para que servissem a outros 
deuses;...  Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas;  
e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens  
de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus; o Senhor  

teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial, 
 de todos os povos que há sobre a terra. 



8–Como Deus classificou toda a idolatria que havia em Canaã e 
qual foi o fim que ele reservou para todas elas? Dt 7:24-26 

 

Também os seus reis te entregará na mão, para que apagues  
os seus nomes de debaixo dos céus; nenhum homem resistirá 
diante de ti, até que os destruas. As imagens de escultura de 

seus deuses queimarás a fogo; a prata e o ouro que estão  
sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que  

não te enlaces neles; pois abominação é ao Senhor teu Deus. 
Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas 

anátema, assim como ela; de todo a detestarás, e de todo  
a abominarás, porque anátema é. 



CONVITE À OBEDIÊNCIA NA NOVA TERRA 



9 – Com quais lindas palavras Deus convidou o povo a ser 
obediente a ele? Deuteronômio 10:20-22 

  
 Ao Senhor teu Deus temerás; a ele servirás,  
e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. 

Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes  
e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. 

Com setenta almas teus pais desceram ao Egito;  
e agora o Senhor teu Deus te pôs como  

as estrelas dos céus em multidão. 



10 – Caso o povo obedecesse, qual seria a recompensa para a 
obediência? Deuteronômio 11:8,9 

 
Guardai, pois,  

todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, 
para que sejais fortes, e entreis,  

e ocupeis a terra que passais a possuir; 
E para que prolongueis os dias na terra  

que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência, 
terra que mana leite e mel. 



UM LUGAR PARA O NOME DE DEUS 
NA TERRA DO POVO DE DEUS 



11 – Depois que a idolatria fosse eliminada de Canaã, o que Deus 
pretendia fazer em relação a um local de adoração? Dt 12:1-12 

  

 Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as 
vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis, para sua 
habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos,  

e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada 
da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas 

voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das  
vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus,  

e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão,  
vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. 



11 – Depois que a idolatria fosse eliminada de Canaã, o que Deus 
pretendia fazer em relação a um local de adoração? Dt 12:1-12 

  

 Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui,  
cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos.  

Porque até agora não entrastes no descanso e na herança  
que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão,  

e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus; 
e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, 
e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá  

o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome;  
ali trareis tudo o que vos ordeno; os vossos holocaustos,  



11 – Depois que a idolatria fosse eliminada de Canaã, o que Deus 
pretendia fazer em relação a um local de adoração? Dt 12:1-12 

  

 e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, 
e a oferta alçada da vossa mão,  

e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. 
E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus,  

vós, e vossos filhos, e vossas filhas, e os vossos servos,  
e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas 

portas; pois convosco não tem parte nem herança. 



12 – Ao impor um local único para o culto cerimonial, o que 
parece que Deus queria impedir? Deuteronômio 12:29-32 

 

Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as 
nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares  

na sua terra, guarda-te, que não te enlaces seguindo-as,  
depois que forem destruídas diante de ti;  

e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo:  
Assim como serviram estas nações os seus deuses,  

do mesmo modo também farei eu. 
Assim não farás ao Senhor teu Deus;  

porque tudo o que é abominável ao Senhor, e que ele odeia,  



12 – Ao impor um local único para o culto cerimonial, o que 
parece que Deus queria impedir? Deuteronômio 12:29-32 

 

fizeram eles a seus deuses; 
pois até seus filhos e suas filhas  

queimaram no fogo aos seus deuses. 
Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer;  

nada lhe acrescentarás nem diminuirás. 



UM PAÍS SANTUÁRIO? 



13 – Caso no futuro, se toda uma cidade israelita se voltasse para 
os ídolos, o que as cidades e o povo não contaminados pela 

idolatria deveriam fazer? Deuteronômio 13:12-16 
  

 Quando ouvires dizer, de alguma das tuas cidades  
que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar: 

Uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, 
incitaram os moradores da sua cidade, dizendo:  

Vamos, e sirvamos a outros deuses que não conhecestes; 
Então inquirirás e investigarás, e com diligência perguntarás;  
e eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação 

 no meio de ti; 



13 – Caso no futuro, se toda uma cidade israelita se voltasse para 
os ídolos, o que as cidades e o povo não contaminados pela 

idolatria deveriam fazer? Deuteronômio 13:12-16 
  

 Certamente ferirás, ao fio da espada, 
os moradores daquela cidade,  

destruindo a ela e a tudo o que nela houver, até os animais. 
E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça;  

e a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para  
o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo,  

nunca mais se edificará. 



14 – Caso o povo israelita fizesse sempre a vontade de Deus, 
como esse lugar seria visto por todos os povos e que mensagem 

seria pregada para a humanidade? Dt 4:1-8  e 28:1-10 
 

Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu  
vos ensino, para os cumprirdes; para que vivais, e entreis, 

e possuais a terra que o SENHOR Deus de vossos pais vos dá. 
Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem  

diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do  
Senhor vosso Deus, que eu vos mando. 

Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa  
de Baal-Peor; pois a todo o homem que seguiu a Baal-Peor  



14 – Caso o povo israelita fizesse sempre a vontade de Deus, 
como esse lugar seria visto por todos os povos e que mensagem 

seria pregada para a humanidade? Dt 4:1-8  e 28:1-10 
 

o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. 
Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus,  

hoje todos estais vivos. 
Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos,  

como me mandou o Senhor meu Deus;  
para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. 

Guardai-os pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa 
sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, 



14 – Caso o povo israelita fizesse sempre a vontade de Deus, 
como esse lugar seria visto por todos os povos e que mensagem 

seria pregada para a humanidade? Dt 4:1-8  e 28:1-10 
 

que ouvirão todos estes estatutos, e dirão:  
Este grande povo é nação sábia e entendida. 

Pois, que nação há tão grande,  
que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, 

todas as vezes que o invocamos? 
E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos  

tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? 



14 – Caso o povo israelita fizesse sempre a vontade de Deus, 
como esse lugar seria visto por todos os povos e que mensagem 

seria pregada para a humanidade? Dt 4:1-8  e 28:1-10 
 

E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão,  
quando ouvires a voz do Senhor teu Deus: 

Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. 
Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra,  
e o fruto dos teus animais; e as crias das tuas vacas  

e das tuas ovelhas. 
Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. 

Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. 



14 – Caso o povo israelita fizesse sempre a vontade de Deus, 
como esse lugar seria visto por todos os povos e que mensagem 

seria pregada para a humanidade? Dt 4:1-8  e 28:1-10 
 

O Senhor entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos, 
que se levantarem contra ti; por um caminho sairão contra ti, 

mas por sete caminhos fugirão da tua presença. 
O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos  
teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão;  

e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. 
O Senhor te confirmará para si como povo santo,  

como te tem jurado, quando guardares os mandamentos  



14 – Caso o povo israelita fizesse sempre a vontade de Deus, 
como esse lugar seria visto por todos os povos e que mensagem 

seria pregada para a humanidade? Dt 4:1-8  e 28:1-10 
 

do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. 
E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti  

o nome do Senhor, e terão temor de ti. 


