
 
 

 
 

JOSUÉ, UM HOMEM OBEDIENTE - PARTE II 
 

  

“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 aprender com a lições 

da vida de Josué. 

 

1. A vida de Josué nos ensina a importância do aprendizado. 

Sem dúvida, muito do que foi Josué deve-se ao aprendizado que recebeu de Moisés, quando 

era o seu auxiliar. Segundo Clasen, suas ações e qualidades evocavam as de seu predecessor, 

pois seguia as suas pegadas. Como bom aprendiz, Josué reunia, em si, muitas das atitudes 

exigidas para aqueles que desejam ser discípulos de Jesus (Mc 8:34; Jo 8:31): disposição a 

aprender, entrega, obediência, compromisso, humildade, entre outras. Aquele que é muito 

maior do que Moisés disse: “aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração” (Mt 11:28). 
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Então, a exemplo de Josué, devemos estar prontos a aprender de nosso Mestre. Outra 

importante fonte de aprendizado para Josué era o livro da lei do Senhor (Js 1:8), a leitura dele 

e a obediência aos mandamentos nele contidos foi fator determinante para o sucesso deste 

servo de Deus. 

 

2. A vida de Josué nos ensina que Deus pode mudar nossa história. 

Ao olharmos a trajetória abençoada de Josué, devemos lembrar que ele não teve um início 

fácil: nasceu sob o jugo de Faraó e, como escravo, não tinha perspectiva alguma de futuro, a 

não ser a espera de um milagre. E o milagre aconteceu! Pela forte mão do Senhor, ele e seu 

povo foram libertos do Egito. Logo foi colocado como comandante do exército israelita e, 

tempos depois, foi escolhido pelo próprio Deus para liderar todo o Israel, na conquista de 

Canaã. Tornou-se, então, um herói para seu povo e saiu da posição de escravo para a de líder 

de uma grande nação. Assim como Deus mudou a vida deste personagem, transformando-o 

em um vencedor, pode mudar a nossa. Não existe problema insolúvel para o nosso Deus e 

nem há situação que ele não possa mudar. Então, devemos agir como Josué: entregar nossa 

causa ao Senhor e mantermo-nos fiéis à Palavra, confiantes em suas promessas. 

 

3. A vida de Josué nos ensina a importância de sermos confiantes. 

A palavra de Deus nos diz que “os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se 

pode abalar, mas permanece para sempre” (Sl 125:1). Este texto expressa muito bem a vida e 

a obra de Josué. Entre as suas muitas qualidades, a que muito se ressaltava era a confiança no 

Senhor. Ele sabia que o Deus de Israel era a razão de seu sucesso, em todos os combates. Essa 

era a diferença entre ele e os outros dez espias de Canaã (Nm 13:26-31). Estes, embora 

tivessem saído do Egito, em seus corações, não eram realmente livres; por isso, no primeiro 

desafio, ficaram apavorados; escolheram desistir e voltar atrás. Por outro lado, Josué teve uma 

atitude de fé, por que, em sua vida, estava o Espírito de Deus (Nm 27:18). O crente cheio do 

poder de Deus é confiante, não se abala com facilidade, não desiste diante de desafios e 

provações, mas é ousado na fé, pronto a viver uma trajetória de conquistas na caminhada 

espiritual. Assim como Josué foi perseverante até a conquista da Terra Prometida, nós também 

devemos estar firmes, até nossa entrada na pátria celestial. 

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

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. Peçamos, 

portanto, ao Senhor Deus, que tenhamos a mesma firmeza de propósito, perseverança, 

franqueza e decisão que encontramos em Josué, pois, agindo desta forma, seremos 



vencedores como ele foi. Assim como ele prevaleceu, diante de todos os desafios e alcançou 

seu principal objetivo, que era a terra que manava leite e mel, do mesmo modo, nós 

prevaleceremos, até a volta de Cristo, quando entraremos na Canaã celestial. 
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