
 
 

 
 

JOSUÉ, UM HOMEM OBEDIENTE - PARTE IV 
 

  

“Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do SENHOR, que este falou a Josué, filho de Num, 

servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto; dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e 

todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, 

vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio 

Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar Grande para o poente do sol será o vosso limite. 

Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida; como fui com Moisés, assim serei contigo; 

não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra 

que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão-somente sê forte e mui corajoso para teres o 

cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem 

para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. 

Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de 

fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-

sucedido. Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o SENHOR, 

teu Deus, é contigo por onde quer que andares.” (Josué 1:1-9) 

  

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

O medo é uma emoção paralisante. O Senhor nunca pretendeu que os seus seguidores 

temessem o futuro. Embora possamos sentir medo, às vezes, nunca devemos deixar o medo 

nos controlar. 

 

 
 

 

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

 

Uma das passagens mais impactantes sobre superar o medo é encontrada na história de 

Josué. Deus disse: "Seja forte e corajoso! Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, 

é contigo onde quer que andares" (Josué 1:9). A promessa que Deus deu a Josué não é menos 

verdade para nós hoje. Não há necessidade de ter medo quando que se apoia na presença 

poderosa do Senhor. 

 

http://www.batistadopovo.org.br/PortalIBP/celulas/licoes/9085-descobrindo-e-desenvolvendo-seus-dons


1. Por que Josué precisava de coragem? 

Josué tinha visto como o povo se rebelou contra Moisés. Agora, ele era encarregado de levá-

los para tomar a Terra Prometida dos guerreiros qualificados. Era um desafio para Josué ser 

corajoso, Deus assegurou-lhe de Sua presença (Josué 1:5-6). O Senhor também prometeu ao 

líder Josué que ele iria encontrar o sucesso se ele fielmente meditasse e obedecesse às 

Escrituras (Josué 1:8-9). 

 

2. O que Deus ordenou a Josué sobre ser corajoso? 

Coragem é uma qualidade da mente ou espírito que nos permite enfrentar o perigo, a 

oposição, ou os desafios da vida com firmeza e calma. Alguém que tem coragem ainda pode 

sentir medo, mas, através do poder de Deus, pode agir com confiança. O Senhor queria que a 

sabedoria divina, não a lógica humana, guiasse a nação. Deus também disse a Josué que se ele 

obedecesse à lei de Moisés, ele teria sucesso (Josué 1:7). Em essência, esta é a chave para o 

nosso sucesso também. Nós não temos que obedecer às leis dadas aos judeus em Êxodo e 

Deuteronômio sobre rituais de sacrifício e práticas alimentares. No entanto, devemos seguir 

os mandamentos morais dadas a Moisés e aos outros escritores bíblicos. O Senhor fez uma 

promessa maravilhosa a Josué: Ele estaria com ele, não importa o que acontecesse (Josué 1:5). 

Se você já aceitou o presente do Pai; a salvação, você tem a mesma garantia (João 14:16-20 - 

Hebreus 13:5). 

 

3. O que podemos fazer para desenvolver a coragem? 

Medite na Palavra de Deus: em vez de uma rápida leitura de uma grande parte da Bíblia a cada 

dia, escolha um curto trecho e realmente pense sobre a sua mensagem. Peça ajuda a Deus 

para interpretar e aplicar à sua vida. Meditando sobre a Palavra de Deus: acalme seu espírito; 

afie sua percepção (Salmo 119:105) ; purifique seu coração (Hebreus 4:12); clarifique a sua 

direção (Provérbios 3:5-6). Lembre-se das experiências passadas de fidelidade de Deus: 

Lembre-se da maneira que você confiou no Senhor em crises anteriores e como a Sua bondade 

te sustentou através das dificuldades. Observe a coragem dos outros: Como crente 

compartilhe seu testemunho da fidelidade do Senhor; deixe suas histórias reforçarem sua fé 

Nele. Faça a pergunta crítica: Se eu não obedecer a Deus, o que vai acontecer? Cada ação, seja 

boa ou ruim, tem uma consequência. Rebelar-se contra o Senhor pode parecer 

um caminho mais fácil, mas vai ser finalmente doloroso. Confiar e obedecê-lo sempre traz 

bênçãos espirituais. Lembre sua promessa de estar conosco em todos os momentos: O Senhor 

disse a Josué que Ele nunca o abandonaria. Através das Escrituras, você e eu temos a mesma 

garantia hoje. Nosso Deus onipotente tem todo o poder para nos guiar e trazer sucesso em 

nossas vidas. 

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

Você está enfrentando uma situação assustadora? O segredo para superar o medo é se 

concentrar em Deus, e não nas suas circunstâncias. À medida que você medita no Senhor e 

observa seu mover em torno de você, os problemas parecem menores e mais gerenciáveis. 

Cada desafio é superável na presença do nosso Deus santo, Todo-Poderoso, e impressionante. 

Tire os olhos das circunstâncias e mova-os em direção ao seu grande defensor e libertador. O 

Pai celeste tem todas as coisas sob controle - não há necessidade de ter medo. 
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