
 
 

 
 

JOSUÉ, UM HOMEM OBEDIENTE - PARTE I 
 

  

“Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra 

que prometi sob juramento aos seus antepassados.” (Js 1:6 – NVI) 

  

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

Mais conhecido como o sucessor de Moisés, na liderança do povo de Israel, Josué é, sem 

dúvida, um dos personagens mais interessantes de toda a Bíblia. Sua história tem muito a nos 

ensinar. Ele foi um exemplo de servo de Deus e um excelente líder; foi considerado um herói 

da fé e sua trajetória é marcada por inúmeras vitórias e conquistas. Vamos analisar um pouco 

de sua vida e sua obra, a fim de extrairmos lições importantes para nossas vidas. Veremos que 

ele confiava em Deus. Isso o fez destacado, em meio a uma geração desobediente; e, por conta 

disso, Deus o escolheu para pastorear o povo de Israel, conduzindo-o à conquista da terra 

prometida. 

 

 
 

 

D E S E N V O L V I M E N T O 
 

 

Se desejamos agradar a Deus e ter uma vida cristã vitoriosa, devemos seguir o exemplo de 

Josué. 

 

1. O que a Bíblia diz sobre Josué 

Josué era filho de Num, da tribo de Efraim; nasceu no Egito, por volta do ano 1.405 a.C., quando 

o seu povo ainda era escravo ali (Êx 1:12-14); cresceu nutrindo a esperança de que o Deus de 

seus antepassados os libertaria da mão opressora do terrível Faraó. Ainda moço, teve o 

privilégio de ver este sonho se realizar. Ele presenciou e participou de todos os acontecimentos 

relacionados ao Êxodo. Todavia, aparece de forma mais notável na primeira batalha que Israel 

precisou enfrentar, num lugar chamado Refidim, contra os amalequitas, que eram um grupo 
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de nômades ferozes e vorazes. Neste conflito, enquanto Moisés, no monte, com o apoio de 

Arão e Hur, intercedia a Deus, ininterruptamente, pelo povo, Josué combatia os inimigos no 

vale. Como resultado, Josué derrotou completamente os amalequitas (Êx 17:8-16). Este é o 

primeiro registro bíblico sobre Josué. Na caminhada pelo deserto, Josué logo se tornou 

assistente direto de Moisés, com quem aprendeu a amar a Deus, de modo leal e fiel. Ele foi a 

única pessoa autorizada a subir com Moisés ao Monte Sinai, para receber os dez 

mandamentos (Êx 24:13, 32:17 ). Na Tenda da Aliança, enquanto o líder conversava com Deus, 

para transmitir a mensagem ao povo, Josué, ainda jovem, ficava à porta, montando guarda (Êx 

33:11). De acordo com o dicionarista bíblico J. D. Douglas, este período de proximidade e 

convivência com Moisés foi extremamente importante para a formação do caráter de Josué, 

pois ele “aprendeu a esperar no Senhor e nos anos que se seguiram, algo da paciência e da 

mansidão de Moisés certamente foi também adicionado ao seu valor pessoal”. 

 

2. O nome de Josué 

Quando foi escolhido um membro de cada uma das doze tribos para espiar a terra de Canaã, 

Josué foi o eleito da tribo de Efraim. Só que seu nome não era Josué, mas, sim, Oséias (Nm 

13:8). Foi Moisés quem mudou o nome de Oséias – que significa “salvação” – para Josué – que 

significa “Iavé é a Salvação” (Nm 13:16). Na verdade, o que Moisés fez não foi, propriamente, 

uma troca de nome, mas um acréscimo de nome. Ele apenas acrescentou o nome do Deus da 

aliança (Yahweh) ao nome Oséias. Com isso, Moisés estava lhe ensinando uma importante 

lição: com a sua dependência e a sua esperança depositadas em Deus, vitórias seriam 

alcançadas. Com o poder de Deus, inimigos poderosos seriam tombados, cidades fortificadas 

seriam conquistadas.  

 

3. A disposição de Josué perante o Senhor 

Na leitura do primeiro capítulo do livro de Josué, temos a sensação de que, com a ausência de 

Moisés, todo o povo fora tomado de muita tristeza e muito desânimo. O próprio Josué se 

deixou abater pela perda do amigo e líder. O servo do Senhor morrera, mas havia muita coisa 

a ser feita. Deus, então, disse a Josué: “dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à 

terra que eu dou aos filhos de Israel” (Js 1:2). A missão não seria fácil, mas Josué não estaria 

sozinho. Deus lhe garantiu a sua presença pessoal e constante, dizendo: “Assim como estive com 

Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei”. Alguém já disse que a presença 

de Deus é a melhor das bênçãos, porque inclui todas as outras. Nada inspira mais as pessoas 

que a promessa e a garantia da companhia divina. Assim, todas as vezes que a empreitada é 

gigante e complexa, o Senhor faz questão de enfatizar àqueles que são chamados a realizá-la 

a garantia da sua presença (Êx 3:12; Jr 1:8; Mt 28:29), sem a qual ninguém pode ser bem-

sucedido. As palavras animadoras de Deus continuam: “Seja forte e corajoso, porque você 

conduzirá este povo para herdar a terra que prometi (...). Não se apavore, nem desanime, pois o 

Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar” (Js 1:5,6,9).  

 

 



 

C O N C L U S Ã O 
 

 

Assim como o Senhor Deus ordenou, Moisés obedeceu, e, de modo solene e público, investiu 

Josué com autoridade sobre o povo, como seu sucessor. Após a morte de Moisés, coube, então, 

a Josué a desafiadora tarefa de conquistar a terra prometida. Quando isso ocorreu, ele tinha, 

provavelmente, 70 anos de idade. Josué foi exemplo, como servo de Deus e como líder. Sua 

vida transmite-nos fé e esperança, mostra-nos que vale a pena confiar no Senhor e obedecer 

a sua Palavra, porque, assim como Deus abençoou a Josué, desde a saída do Egito, até a 

entrada na terra prometida, também estará conosco, abençoando e cumprindo todas as suas 

promessas em nossas vidas. 
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