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APRESENTAÇÃO

A ideia de iniciar a coleção Do povo para o povo 
brotou da necessidade de socializar, numa linguagem 
simples e acessível, as descobertas da pesquisa bíblica. 
A equipe do Centro Bíblico Verbo acredita que produzir 
subsídios com a colaboração de pessoas das comunida-
des é uma maneira de:

–  Fazer com que leigas e leigos sejam agentes da 
própria história. 

–  Formar multiplicadores(as) da Palavra, na pes-
soa de quem participa diretamente do processo 
de elaboração. 

–  Ter um texto produzido a partir da experiência 
do povo. 

O projeto tem como objetivo produzir, junto com as 
assessoras e os assessores do Centro Bíblico Verbo e as 
comunidades, textos que sirvam de reflexão em encontros 
ou cursos bíblicos, oferecendo às pessoas e comunidades 
um roteiro simples e com fundamentação bíblica para 
temas importantes na pastoral, por exemplo: Páscoa, re-
ligiosidade popular, como ler a Bíblia, entre outros. 

Os textos da coleção Do povo para o povo apresen-
tam uma exegese voltada para a libertação das pessoas 
e dos grupos oprimidos, baseando-se sempre nos textos 
bíblicos. A responsabilidade do conteúdo da coleção fica 
a cargo da equipe do Centro Bíblico Verbo, e sua publi-
cação, a cargo da PAULUS Editora.
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TERRA DE DEUS, TERRA DE IRMÃOS? 

Entendendo o livro de Josué

Aconteceu depois da morte de Moisés, servo de 
Javé, que Javé disse a Josué, filho de Nun, auxiliar 
de Moisés: “Moisés, meu servo, morreu. E agora le-
vante-se, atravesse o Jordão, você e todo este povo, 
rumo à terra que eu vou dar aos filhos de Israel” 
(Js 1,1-2).1

O livro de Josué apresenta uma narrativa da con-
quista de Canaã, a terra prometida, guiada por Josué, 
sucessor de Moisés (Js 1-12), e a repartição da terra 
entre as doze tribos (Js 13-22). A última parte do livro 
descreve a despedida de Josué e a renovação da aliança 
com Javé, Deus de Israel, em Siquém (Js 23-24). No li-
vro, a principal ideia é a de que Javé combate as guerras 
de Israel, seu povo eleito, e lhe dá as vitórias, mandando 
expulsar e exterminar as populações locais, punindo-as 
pela idolatria (o culto a outras divindades) e garantindo 
a terra para Israel, enquanto ele permanecer fiel à alian-
ça com seu Deus.

Os acontecimentos narrados da formação de Israel 
em Canaã situam-se entre os anos 1300 e 1000 a.C. Po-
rém, o problema surge quando alguém lê o livro de Jo-
sué com olhar crítico. Os fatos descritos no livro não se 
sustentam diante dos estudos da literatura, da história 
(fato realmente acontecido), da arqueologia etc. Eis al-
guns exemplos:

1 Importante: onde não estiver indicado o livro bíblico, a citação é do livro 
de Josué. Os textos foram extraídos, em sua maioria, da Nova Bíblia Pastoral, 
São Paulo: Paulus, 2015.
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a) As narrativas de guerras de conquista (Js 5-12), 
como a da cidade de Jericó (Js 6) e a da cidade 
de Hai (Js 8), não coincidem com o fato históri-
co: Jericó, por volta do ano 1300 a.C., não tinha 
muralhas nem estava habitada. Hai, que fora 
destruída em meados de 2400 a.C., não estava 
habitada na época em que se supõe que os israe-
litas entraram na terra de Canaã. 

b) Israel nasceu na terra de Canaã. Hoje, os estudos 
literários e arqueológicos não sustentam a hipó-
tese proposta pela leitura fundamentalista da Bí-
blia de que Israel vem de fora e conquista uma 
parte substancial de Canaã pela força militar.

c) A maioria dos israelitas primitivos eram pessoas 
da cultura e da religião cananeia.

d) Os israelitas primitivos cultuavam várias di-
vindades: El, Elohim, Asherá, Baal, Javé, entre 
outras.

e) A ideia da aliança com Javé, Deus do Estado 
(8,32-35; 24,14-28), começou a ser elaborada 
pelo movimento deuteronomista da corte daví-
dica do rei Ezequias, por volta do ano 700 a.C.

f) A existência de um sistema de tributos para 
Judá é atestada somente a partir do século VII 
a.C. (15,21-44.48-62; 18,21-28; 19,2-8.41-46).

g) Algumas listas dos territórios tribais (Js 13-19) 
podem refletir os distritos de Judá por volta de 
620 a.C., no reinado de Josias. Porém, a forma 
presente das listas provém do período babilôni-
co ou persa (cf. Ez 48). 

h) A ideia de 12 tribos (Js 13-19) é uma construção 
teológica que começou a ser elaborada no tempo 
de Josias e consolidada por volta do ano 400 a.C.

i) Israel tornou-se monoteísta somente com a teo-
cracia judaíta, por volta dos anos 400 a.C. 
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j) Uma leitura objetiva do livro de Josué suscita 
várias perguntas: como justificar a invasão vio-
lenta de territórios de outras nações, a conquista 
pela força e a matança de populações? Com que 
direito os israelitas se apoderam dos territórios 
pacificamente habitados e cultivados pelos ca-
naneus? Ainda por cima, toda a violência é atri-
buída a Deus Javé, que manda expulsar e matar 
as populações, porque elas devem ser condena-
das por seus pecados de idolatria. 

Tudo isso comprova a opinião da maioria dos estu-
diosos: o livro de Josué pertence à “historiografia deu-
teronomista” (Js, Jz, 1 e 2Sm, 1 e 2Rs), cuja primeira 
redação foi feita pelos escribas do rei Josias (640-609 
a.C.), a escola de escribas denominada “deuteronomis-
ta”, que, no reinado de Ezequias, fez a primeira reda-
ção do livro do Deuteronômio (Dt 12-26). Depois, o li-
vro foi relido e redigido no exílio e no pós-exílio, por 
escribas deuteronomistas ligados ao grupo nobre da 
primeira deportação (597 a.C.), representado pelo pro-
feta Ezequiel, e ao grupo da golá (deportados nobres 
que voltaram), que consolidou o governo teocrata de 
acordo com os interesses do império persa (Esd 7,25-
26). A principal intenção dos redatores era consagrar 
Javé como o único e poderoso Deus de Israel contra 
“outros deuses” (idolatria) e garantir a posse (ocupa-
ção) da terra e a legitimidade do poder para o povo 
eleito de Javé, Deus oficial dos teocratas.

1. Autor e contexto histórico

O livro de Josué não tem um único redator, mas 
vários redatores ou grupos sociais com diferentes 
objetivos, situações, locais e momentos históricos.  
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A preocupação dos redatores não é tanto a de documen-
tar uma história, mas a de interpretá-la, servindo aos 
interesses de cada redator em sua realidade. Não é pos-
sível precisar com exatidão cada momento desse pro-
cesso. Apresentaremos, em linhas gerais, alguns marcos 
de cada período conforme os estudos atualizados da li-
teratura, da história, da arqueologia e outros, começan-
do com o período da formação de Israel, no qual foram 
iniciadas as tradições antigas de Israel quanto à terra, à 
casa, à vida da aldeia, à festa, temas do livro de Josué. 

Período da formação de Israel 

Por volta de 1300 a.C., a maioria da população, que 
vivia nas planícies de Canaã, era explorada e submetida 
ao domínio dos reis das cidades-Estado de Canaã e do 
faraó do Egito (cf. 1Sm 8,11-17). As pessoas empobreci-
das e oprimidas lutaram pela sobrevivência e saíram das 
planícies (centros urbanos) para a região montanhosa 
no centro-norte de Canaã, que era menos habitada e es-
tava fora do controle dos reis e do faraó. 

A partir de 1200 a.C., a saída (êxodo) da popula-
ção foi acelerada pela crise dos centros urbanos, cau-
sada por fatores como o enfraquecimento do império 
egípcio, provocando conflitos e guerras contínuas entre 
as cidades-Estado cananeias; as invasões dos “povos do 
mar”, posteriormente chamados de filisteus, fixando-se 
na costa do mar Mediterrâneo ao sul da Palestina e au-
mentando a instabilidade na região; uma prolongada 
seca e a diminuição da produção de alimento.

Os grupos de refugiados, como camponeses, ope-
rários, marginalizados (hapirus, hebreus) de Canaã e 
pessoas escravizadas no Egito etc., ingressaram nas 
pequenas aldeias já existentes nas montanhas de Ca-
naã, ampliando-as, ou abriram novos assentamentos 
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para experimentar uma vida livre, organizando-se em 
aldeias e tentando viver um projeto igualitário com as 
seguintes características: partilha e uso comunitário da 
terra, partilha dos bens, lei da solidariedade, assembleia 
com a liderança dos anciãos, confederação de tribos na 
autodefesa, festas compartilhadas dos pastores e dos 
agricultores, cultos sem templos, sem sacerdotes e sem 
luxo no modo do Império e das cidades-Estado. Foi o 
nascimento do núcleo inicial do povo israelita (não do 
Estado nacional).

Os acontecimentos do período da formação de Is-
rael foram contados, interpretados, escritos e reescritos 
durante quase quatro séculos. Houve a ampliação, o 
acréscimo, a distorção e a manipulação da história por 
parte dos redatores do livro de Josué, como os do rei 
Josias e os dos teocratas, até glorificando Josué com um 
ciclo de sangue inocente e apresentando Javé como um 
Deus ciumento, violento e castigador (6,17-21). 

O livro contém a história mítica e heroica (aspec-
tos redacionais), relacionada com a reforma de Josias e 
com a implantação da teocracia em Judá no pós-exílio. 
Mesmo assim, o livro ainda registra algumas histórias e 
tradições sagradas da vida dos israelitas primitivos que 
tentaram viver na igualdade, na solidariedade e na liber-
dade. A memória sagrada do povo não se deixa “apagar” 
no horizonte narrativo dos redatores, que, inclusive, in-
sistem no aniquilamento de toda a população local: 

a) Terra partilhada (14,1-4): entre os anos 1200 e 
1000 a.C., a população de Israel, na região mon-
tanhosa de Canaã, passa de 12 mil para 75 mil 
pessoas. Um número significativo de pessoas 
pobres e exploradas está em busca de terra para 
sobreviver. Nessa realidade, nascem várias leis 
(tradições) que garantem a terra de agricultura 
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para o sustento da vida de todos. A terra, fruto 
do dom do Deus da vida, deve ser repartida se-
gundo a necessidade das famílias, clãs e tribos 
(Nm 26,55-56). 

b) A lei da hospitalidade (2,1-7): a maioria dos is-
raelitas primitivos enfrenta desafios para sobre-
viver nas regiões montanhosas de Canaã devido 
às regiões pobres, com topografia acidentada, 
clima, solo e recursos naturais escassos etc. Por 
exemplo, na pesquisa dos cemitérios da época, 
observou-se que quase a metade dos indivíduos 
não ultrapassa a idade de dezoito anos. A rea-
lidade sofrida obriga os israelitas a cooperar, 
amar e defender os “estranhos” como a si mes-
mo: a prática da hospitalidade (cf. Gn 18,2-8; 
19,6-8; Jz 19,20-23; Jó 31,32). 

c) Festas compartilhadas (5,10-12): Israel primi-
tivo é formado pelos vários grupos cananeus 
empobrecidos, os escravos do Egito, famílias 
de pastores seminômades fugindo da seca, os 
refugiados arameus da Síria etc. Cada grupo 
traz e celebra, na convivência, sua vida, cultura, 
festas, celebrações como a festa da Páscoa, dos 
Ázimos etc. Elas são compartilhadas e celebra-
das nas comunidades, fortalecendo a solidarie-
dade e a fraternidade. 

d) Assembleias dos anciãos (24,1): as aldeias do 
Israel primitivo eram administradas pelas as-
sembleias dos anciãos, que discutiam e deter-
minavam as organizações coletivas das aldeias: 
as contribuições coletivas para a infraestrutura, 
como água, estrada etc.; os aspectos de produ-
ção, como o início da colheita, ciclos ou áreas de 
repouso da terra etc.; a arbitragem de conflitos 
internos e externos.


