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Onde está a nossa Grandeza? 
 

Josué 1:1-9 
 

Introdução: uma vida com Deus é recheada de desafios. Ainda que a paz esteja em Deus, não 
podemos confundi-la com monotonia. Ele é a fonte da vida e sempre estará procurando 
aqueles que estão dispostos a viver a sua vida. Deus quer expressar ao mundo a sua grandeza 
através de nós e, por isso, volta e meia estaremos diante de situações desafiadoras. 
Circunstâncias que, a princípio, mostram-se maiores do que a nossa capacidade. É nessas 
horas, quando encaramos os desafios, que descobrimos que a nossa grandeza está em Deus. 

 
Josué, filho de Num, descobriu a grandeza de Deus quando aceitou o maior desafio da sua 
vida. Moisés, o líder dos israelitas – aquele que tirou o povo do Egito e por quarenta anos 
conduziu a nação pelo deserto –, estava morto, e Deus convocou Josué, que fora auxiliar de 
Moisés, para liderar o povo na conquista de Canaã. Josué assumiu o desafio e na jornada viu a 
grandeza de Deus se manifestar em sua vida.  

 
Todos os que assumem as propostas de Deus também descobrirão a sua grandiosidade. Ainda 
que sejamos limitados, quando cremos que Deus pode fazer algo tremendo em nós e através 
de nós, certamente veremos a poderosa mão de Deus operar. No estudo dessa semana, 
olhando para a experiência de Josué, veremos princípios que, se forem aplicados, certamente 
nos auxiliarão em nossa caminhada com Deus. 

 
1. Enfrente os desafios – quando Deus disse para Josué que ele seria o sucessor de Moisés, 

precisamos entender que Deus não estava dando a ele uma tarefa qualquer. Josué poderia 
alegar a sua incapacidade, ficar preso num sentimento de inferioridade, poderia até mesmo 
dizer que em Israel não havia ninguém semelhante a Moisés. Entretanto, ele preferiu enfrentar 
o desafio. Assim deve ser com todos os que entregaram a sua vida nas mãos de Deus. Mesmo 
que a empreitada seja, aparentemente, assustadora, creia que na jornada Deus capacitará 
você, assim como capacitou Josué. Portanto, enfrente os desafios, não fuja deles, vá adiante, 
pois Deus será contigo. 

 
2. Reconheça as promessas de Deus e lute por elas – em segundo lugar, a grandeza de Deus se 

manifesta quando reconhecemos que estamos debaixo das suas promessas. Nos versos 3 e 4, 
Deus faz promessas tremendas a Josué, garantindo que todo lugar em que as plantas de seus 
pés pisassem seria de Israel. Essa promessa é interessante, sobretudo, por estar associada ao 
esforço de Josué e do povo israelita. Deus disse que daria a terra, mas eles teriam que se 
esforçar para pisar e se apossar dela. Por isso, temos que identificar as promessas de Deus 
para as nossas vidas e lutarmos por elas. A promessa é a garantia de Deus, mas a nossa 
disposição é indispensável. 

 
3. Tenha referenciais de vitória – no versículo 5, Deus faz uma comparação inspiradora: “como 

fui com Moisés, assim serei contigo”. Além de ser uma promessa, esse texto nos ensina que é 
necessário termos referenciais de vitória. Moisés era uma pessoa vitoriosa tanto para os 
israelitas como para Josué. É extremamente importante termos referências que nos inspirem e 
nos fortaleça. O ser humano é influenciável, por isso precisamos de referenciais que nos 
influenciem positivamente; pessoas vitoriosas que sirvam de exemplos para as nossas 
conquistas. 
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4. Vença a alma e o medo pela convicção da presença de Deus – ninguém conquista nada sem 

que antes conquiste a si mesmo. As grandes vitórias são precedidas por duas outras vitórias 
fundamentais: a vitória sobre o medo de se expor, e o medo de fracassar. Geralmente, muitos 
desistem dos seus sonhos por terem vergonha de se expor a um possível insucesso. Outros 
desistem por não se acharem competentes e fracassarem. O que nos leva a vencer esses 
medos da alma é a convicção de que Deus está presente em nossa jornada. Foi assim que 
Josué venceu a si mesmo e pôde cumprir com o plano de Deus (9).   

 
5. Viva por princípios – no verso 8, Deus diz que Josué deveria meditar no Livro da Lei dia e noite. 

Aqui aprendemos que se quisermos ver a grandeza de Deus em nós, teremos que viver pelos 
princípios da Palavra. Viver por princípios é vencer os sentimentos, o coração enganoso, e 
confiar naquilo que Deus falou. Muitas pessoas vivem por aquilo que sentem; elas são guiadas 
por suas emoções. Entretanto, para vermos a mão de Deus agindo em nossa vida, teremos que 
forjar uma mente bíblica a fim de permanecermos na Palavra. 

 

 


