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Os relatos de Josué estão entre os mais empolgantes 
da Bíblia. Quem nunca se emocionou com a marcha em 
torno de Jericó e com a queda do muro? E quem não ima-
ginou a cena da batalha do “mais longo dos dias”, quando 
o sol parou em sua posição, e Josué combateu os reis do 
sul? Misturadas a esses relatos vividos, acham-se as descri-
ções da fundação de uma nação em sua terra, as cerimônias 
de aliança em que todo o Israel reuniu-se diante de Josué, 
renovando o compromisso com Deus. Além disso, acres-
centa-se a detalhada distribuição de terra, o grande e visível 
símbolo da bênção divina ao povo escolhido. Esse é o livro 
de Josué, e hoje, mais do que nunca, sua mensagem precisa 
ser ouvida.

Josué é o primeiro livro relacionado na coleção de lite-
ratura veterotestamentária, conhecida no cânon hebraico 
como os Profetas Anteriores, designada na tradição cristã 
como “livros históricos”. Registra-se a história dos israelitas 
sob a liderança de Josué, descrevendo a conquista de Canaã 
por Israel unido e a distribuição da terra entre as diver-
sas tribos. O título deriva-se de sua figura central, Josué 
(Yahweh é salvação).1

O autor desse livro é desconhecido, e as tentativas de 
associá-lo a um determinado período depende da interpre-
tação de certas indicações em seu texto. A teorias vão desde 
a ideia de que fora redigido, em sua maior parte, pelo pró-
prio Josué (tradição do Talmude), até a hipótese de alguém 
que vivera no período pós-exílio. É provável que sua forma 
definitiva seja resultado do trabalho de um ou mais auto-
res que tenham trabalhado com uma versão mais antiga do 
livro. Embora a autoria humana possa ser debatida, a ins-

1 ALLEN, Clifton J. (ed). Comentário Bíblico Broadman. Levítico-Rute. Rio de 
Janeiro: JUERP, 1994. p.347.

INTRODUÇÃO
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piração divina é clara. As evidências, tanto internas quanto 
externas, contribuem para tal conclusão. Esse fato apre-
senta, portanto, a necessidade de considerarmos a natureza 
da inspiração divina.2

A principal ideia teológica do livro é que, assim como 
Israel devia servir ao Senhor sob a liderança de Josué, com 
gratidão por Deus haver cumprido as promessas, também 
seus leitores deveriam continuar a servir com gratidão, 
diante do cumprimento das promessas divinas. A obra 
atesta a fidelidade de Deus às suas promessas. 

  
 No amor do Pai,

Pr. Renato Sidnei Negri Jr.

2 MULDER, Chester O.; RIDALL, R. Clyde; FINLEY, Harvey E. Comentário 
Bíblico Beacon: Josué a Ester. Rio de Janeiro: CPAD, 2005. p.21.
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Pr. Patrick  Ferreira Padilha

MEDITAÇÕES BÍBLICAS DIÁRIAS
Lição 01 – 01 a 07 de Janeiro

Domingo - 1 Timóteo 1:1

Nesta semana estaremos estudando sobre o cha-
mado de Deus. Ao escolher Paulo, Deus estabelece gran-
des mudanças em sua vida. Nesta carta a Timóteo, também 
conhecida como carta pastoral, Paulo menciona que pela 
vontade de Deus ele é agora um apóstolo do Senhor Jesus 
Cristo e menciona que este Cristo que ele serve é o nosso 
Salvador e a nossa esperança. Convido você, querido irmão, 
a estar orando pelas lideranças de sua igreja hoje, e colocar-se 
à disposição de Deus para que Ele o use sem limites, mesmo 
que para isso tenham que ser realizadas grandes mudanças 
em sua vida também.

Segunda-feira - 1 Samuel 16:7

Na maioria das vezes, julgamos a capacidade das pes-
soas pelo que vemos ou ouvimos delas. As Escrituras nos 
dizem que a nossa beleza não deve vir do adorno externo, ou 
do que possuímos, mas deve vir de dentro e consistir de um 
espírito manso e tranquilo (1Pe 3:4). Aos olhos de Samuel, 
Eliabe, irmão de Davi, já estava aprovado como rei, porém o 
Senhor lhe falou que a maneira do profeta ver o homem era 

Alvo de Oração:
Peçamos que se levantem líderes que guiem a 
Igreja segundo a vontade Deus.  
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diferente da dele.  A força está em Deus e não no tamanho 
ou capacidade pessoal do escolhido. Saul foi o moço mais 
lindo de sua época ( 1Sm 9:2), porém o Senhor o reprovou. 
Voltemos nosso coração totalmente a Deus, e ele nos apro-
vará.

Terça-feira - Josué 1:9

O primeiro verso deste capítulo mostra que Moisés era 
servo do Senhor e Josué era um conservo de Moisés. Em 
outras palavras, “ambos serviam a Deus”. Quando Josué foi 
chamado à liderança, ele apenas mudou de posição, pois já 
servia ao Senhor. Tinha aprendido com um grande líder a 
maneira de conduzir este povo. Agora o Senhor o encorajava 
a continuar na linha de frente, sendo aquele que tomaria as 
decisões, e estas deveriam ter como base a Palavra de Deus 
( Js 1:7-8). Assim como Josué, todo líder deve confiar no 
Senhor, ser corajoso, seguir sua orientação e ter a certeza de 
um Deus que está sempre presente.

Quarta-feira - Deuteronômio 31:6-8

Cada vez que leio as palavras do Senhor ditas a Moisés, 
penso na confusão dos sentimentos dele ao ouvir o Senhor 
dizer que o profeta não passaria o Jordão (Dt 31:1-2). Talvez 
Moisés tenha sido tomado pela tristeza de que não estaria 
presente na futura conquista da terra prometida, ou pela ale-
gria de uma missão cumprida. Em meio a esses sentimen-
tos, a preocupação principal no texto de hoje era que o povo 
tivesse força, coragem e a fé necessárias para possuir aquela 
terra, pois o Senhor é quem iria com eles, não os deixaria e 
nem os desampararia. Assim também hoje existe uma pro-
messa para nós: Novos céus e nova terra. Que possamos ter a 
fé necessária para alcançá-la.
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Quinta-feira -  2  Timóteo 2:15

As orientações de Paulo a Timóteo são bem claras e 
objetivas. Seu filho na fé deveria se apresentar como um 
obreiro aprovado, ou seja, alguém que deveria manejar bem 
as Escrituras, ter uma boa conduta de fé e ser exemplo, para 
não ser envergonhado, para que ninguém tivesse do que 
acusá-lo. Isso não era uma certeza de que ninguém tentaria 
o acusar, mas uma garantia de que ele e seu ministério seriam 
aprovados por Deus. Alguns versos adiante, Paulo fala que 
Deus conhece aqueles que o amam, e todo aquele que con-
fessa a Jesus como Senhor deve apartar-se das injustiças (v. 
9). Resta-nos uma indagação: Será que estamos “manejando 
corretamente a Palavra da verdade”?

Sexta-feira - Juízes 6:14

Este é o período da história no qual Israel era gover-
nado por juízes ou libertadores. Uma época em que o povo 
tinha altos e baixos devido à falta de fé e obediência: “Porém 
os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do SENHOR”   
( Jz 6:1). Então entra em cena um homem chamado Gideão, 
cuja capacidade vinda dele, por ele mesmo era duvidosa. Mas 
para o Senhor ele era “um varão valoroso”, e com a mesma 
força e garra empenhadas para sustentar sua casa, ele deve-
ria agir, agora para vencer os Midianitas. Deus disse para 
que seguisse em frente, garantindo que ele, o Senhor, seria o 
libertador de Israel. “Não te enviei eu?”. A garantia da vitória 
não esta no sobrenome ou força, mas na confiança em Deus.

Sábado - Números 27:12-18

Deparamo-nos com algo importante, que deve chamar 
a atenção de todas as lideranças das igrejas do Senhor Jesus 
Cristo: O líder Moisés, o homem mais manso da terra, 
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humilde e zeloso das coisas de Deus, no deserto de Zim, foi 
rebelde à ordem Divina e não santificou o Senhor nas águas 
de Meribá, diante do povo. Se um homem de tão bons exem-
plos errou na presença de Deus, pergunto, e nós? Moisés em 
resposta não deu nenhuma desculpa, mas manifestou uma 
preocupação com a condição do povo após a sua partida. 
Que preocupação. Que zelo. Que cuidado com as coisas do 
Senhor. O Senhor corrige aquele que ama (Pv 3: 12 ).
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JOSUÉ: UM LÍDER 
ESCOLHIDO POR DEUS

Pr. Renato Sidnei Negri Jr.  
Estudo da Semana: Josué 1:1-9. 07 de Janeiro de 2017                       

1
VERSO-CHAVE

“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.”  ( Js 
1:1-2)

INTRODUÇÃO
A lição de hoje apresenta-se como o primeiro passo 

de uma emocionante caminhada. Moisés, “servo do Senhor”, 
havia cumprido o propósito para o qual fora chamado: guiar 
o povo de Israel até as fronteiras da Terra Prometida. Ele 
havia morrido (Dt 34:5-8), mas a promessa de Deus, feita a 
Abraão, de que daria Canaã à sua descendência (Gn 13:14-
17), estava mais viva do que nunca. Josué, então, assumiu a 
liderança e prosseguiu a caminhada, não mais pelo deserto, 
mas desbravando e conquistando cada pedaço de terra da 
herança do povo de Israel.

 Mas quem foi Josué? Que trajetória de vida seguiu 
até assumir a liderança? Quais as primeiras instruções que 
recebeu do Senhor? O estudo de hoje nos ajudará nessas 
questões. 

QUEM FOI JOSUÉ

Segundo o verso um, do primeiro capítulo, Josué era 
filho de Num. Essa informação confirma-se em outros textos 
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(Êx 33:11; Nm 11:28;13:8; 1 Cr 7:27). Seu nome significa 
Senhor da salvação, ou Jeová é a sua salvação. A forma grega 
do nome “Josué” é “Jesus”.3 Outra informação importante é 
que pertencia à tribo de Efraim. (Nm 13:8).4

 Há também no verso primeiro outro aspecto que 
chama atenção, pois descreve Josué como “servidor de Moisés”. 
Isso nos remete ao fato de que, antes de ser líder, ele foi lide-
rado; antes de ser servido, foi servo, e um bom servo! Veja-
mos algumas características e qualidades de sua vida:5

a) Amava seu líder a ponto de sentir ciúme: O cari-
nho, a lealdade e o respeito que Josué dispensava a Moisés 
eram tão verdadeiros que ele não aceitava que outras pessoas, 
além de seu líder, profetizassem ao povo. (Nm 11:28-29)

b) Era um servo para todas as horas: Não é acaso Josué 
ter sido chamado de “servidor de Moisés”, pois estava sempre à 
disposição do líder e o acompanhava em todos os momentos. 
Por isso, ganhou sua confiança. (Ex 24:13; 33:11) 

c) Era otimista: Um otimista por ter certeza de que, 
com Deus, tudo seria possível. Na ocasião em que uma 
comissão foi enviada para espiar Canaã, pela primeira vez, 
somente Josué e Calebe viram, com os olhos da fé, que a 
vitória sobre os inimigos seria possível. (Nm 14:6,9)

d) Tinha experiência militar: A conquista de Canaã 
seria marcada por muitas pelejas; então, era necessário que 
o líder tivesse experiência em batalhas, e Josué havia adqui-
rido isso. A luta contra os amalequitas demonstrou que Josué 
sabia muito bem conduzir o exército de Israel em uma bata-
lha, levando-o à vitória. (Êx 17:8,9, 13-14) Além do mais, 

3 HOLFF, Paul. Os livros históricos: a poderosa atuação de Deus no meio do seu 
povo. São Paulo: Vida, 2003. p.23. 
4 Neste texto, não encontramos “Josué filho de Num”, mas “Oseias, filho de Num”. Não 
se sabe ao certo quando se deu a mudança de nome, mas é importante saber que o 
significado de “Oseias” (Salvação) é muito parecido com o do nome “Josué”. Talvez 
a mudança seja uma variação ou um complemento. 
5 HENRY, Matthew. Comentário bíblico do Antigo Testamento. Gênesis a Deu-
teronômio: Edição Completa. Rio de Janeiro: CPAD, 2010. p. 541.
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ele já conhecia o território de Canaã e sabia como era o povo 
daquela terra. (Nm 13)

e) Possuía a unção do Espírito: Trata-se do espírito da 
graça, pois Josué era um homem bom, temente a Deus, que 
odiava a cobiça e que agia por princípios. Possuía o espírito 
de governo, porquanto era adequado para fazer a obra para 
qual fora chamado. Ao final, fez jus à confiança necessária à 
sua função. Apresentava espírito de boa conduta e coragem. 
E tinha também o espírito de profecia, porque o Senhor fre-
quentemente falou a ele. ( Js 4:1; 6:2; 7:10).

 Certamente, porém, não foram as qualidades e as 
habilidades de Josué que o fizeram alcançar o papel de líder 
do povo. O que mais influenciou foi a determinação do pró-
prio Deus (Nm 27:18:23), a saber, foi um líder escolhido por 
Deus. Naquela época da História, os filhos de Israel eram 
cerca de quatro milhões de pessoas; e havia cerca de 600 mil 
jovens com idade de ir à guerra (Nm 1:46). Assim sendo, 
a tarefa de conduzir aquela massa de gente e conquistá-la 
revestia-se de magna importância e requeria um líder espe-
cial e bem preparado.6 

 Observando a vida de Josué, seu testemunho e seu 
chamado, podemos aprender lições muito importantes. 
E elas devem ser aplicadas em nossas vidas.  A pri-
meira é que, antes de sermos chamados para liderar, somos 
chamados a servir. Jesus enfatizou muito bem isso ao treinar 
seus discípulos para serem os futuros líderes da Igreja: “Quem 
quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva”. (Mt 
20:26) Josué tornou-se um bom líder, porque era um ótimo 
servo. Na vida do cristão, é impossível saber liderar sem saber 
servir.

 Em segundo lugar, notamos que Josué era um homem 
habilidoso, qualificado e experiente para a missão. Suas qua-

6 CHAMPLIN, Russell Norman. O Antigo Testamento interpretado versículo por 
versículo. vol. 2. São Paulo: Hagnos, 2001. p. 905.
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lidades não foram o fator determinante para a unção, mas 
Deus não as desprezou. Muitos cristãos, infelizmente, não 
se preparam para a obra e deixam tudo a cargo do Espírito 
Santo, firmando-se naquele conhecido ditado: “Deus não 
escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos”. Sem dúvida 
isso é verdade, mas a capacitação vem pelas responsabilida-
des que assumimos. Josué era um homem cheio do Espírito, 
como vimos, mas nem por isso deixou de ser responsável, 
alguém que se destacava em tudo que fazia.

 Por fim, devemos ter a confiança de Josué. Tanto 
antes de assumir a liderança quanto depois, percebemos 
que, em nenhum momento, ele duvida de que, com Deus, 
tudo seria possível. Analisando a vitória contra os amalequi-
tas, a primeira investigação da Terra Prometida, ou mesmo 
quando recebeu as primeiras ordens de Deus, em momento 
algum Josué demonstrou insegurança. 

UMA PALAVRA DE ENCORAJAMENTO

Josué já havia sido ungido como líder de Israel (Nm 
27:22-23) e recebera de Moisés, no momento da despedida, 
algumas palavras de ânimo e encorajamento. Após a morte de 
Moisés, o próprio Deus apresentou-se a Josué, relembrando-
-lhe a missão para o qual fora chamado: liderar o povo na 
conquista de Canaã.

 No verso dois, podemos perceber que Deus é direto 
ao dialogar com Josué: “Moisés, meu servo, é morto, dispõe-
-te agora, passa este Jordão”. A continuidade do programa de 
Deus para Israel é manifesta nessa ordem. Israel deveria 
começar a se mover, rumo à Terra Prometida, de uma vez. A 
morte de Moisés é tratada na história de Israel apenas como 
uma vírgula, não como um ponto final.7 
7 MULDER, Chester O.; RIDALL, R. Clyde; FINLEY, Harvey E.  Comentário 
bíblico Beacon: Josué a Ester. Rio de Janeiro. CPAD, 2005, p.25.
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A primeira missão que Josué recebe é de conduzir o 
povo na travessia do Jordão. Não seria algo fácil, mas ele 
sabia que seria possível; afinal, o próprio havia presenciado a 
abertura do Mar Vermelho. (Êx 14:21)

 Continuando a falar com Josué, o Senhor passou a 
proferir palavras de encorajamento e ânimo. A primeira delas 
surge na afirmação: “Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, 
vo-lo tenho dado”. (1:3) Ou seja, a Terra Prometida só pode-
ria ser possuída mediante o próprio ato da conquista.8 Deus 
já havia dado Canaã ao povo de Israel (v.2), mas o povo, 
naquele momento, precisaria tomar posse dessa benção. O 
Senhor afirmou-lhe que precisaria apenas conquistar o que 
Deus já havia lhe dado. Cada passo de Josué seria um passo 
de fé. Obviamente a caminhada seria longa, e o verso quatro 
descreve muito bem isso. Todavia, Deus sabia disso e, por 
isso, no verso cinco, deu a certeza de que:

a) Ninguém poderia resistir a Josué: Existiriam 
muitos inimigos a serem vencidos, e alguns dos povos que 
habitavam Canaã eram fortes. (Dt 7:1) O livro de Números 
destaca até a presença de gigantes! (13:33) Josué sabia muito 
bem disso, pois já investigara toda a terra (Nm 13); porém, 
tinha certeza de que ninguém poderia resistir ao poder de 
Deus. (Nm 14:8) Naquela conversa, o próprio Senhor con-
cedeu-lhe esse poder. Qualquer inimigo sucumbiria ante o 
poder divino, derramado sobre Josué. 

b) Deus não o deixaria: O Senhor afirmou que Josué 
jamais estaria sozinho; haveria fidelidade para com o servo. 
Josué poderia ter certeza desse relacionamento, pois Deus 
disse: “Assim como fui com Moisés”. Josué conviveu muitos 
anos ao lado de Moisés e jamais viu seu líder ser esquecido 
por Deus. Então, a mesma lealdade seria dispensada a ele. 

c) Deus não o desampararia: Mais do que estar ao lado 
de Josué em sua caminhada, o Senhor prometeu sustentá-lo 

8 CHAMPLIN, Russell Norman. 2001, p. 905.
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durante o caminho, mesmo nos momentos em que falhasse 
ou se sentisse fraco. As palavras do verso nove descrevem 
muito bem isso: “Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, 
teu Deus, é contigo, por onde quer que andares”.

Com base nas palavras de encorajamento proferidas 
a Josué, percebemos que, quando Deus chama um homem 
para uma grande responsabilidade, ele concede-lhe, antes de 
tudo, uma grande visão. E, quando esse homem começa a 
fazer o que lhe foi determinado, recebe poder para realizar 
tal obra.9 Deus agiu assim com Josué e continua agindo da 
mesma forma com os seus filhos. Todo aquele que é cha-
mado certamente recebe poder para realizar a missão.

Deus não abandona seus filhos em meio à caminhada. 
As palavras “não te deixarei” fazem eco à promessa de Cristo 
à Igreja: “E eis que estou convosco todos os dias...”. (Mt 28:20) 
O Senhor não desampara a Igreja enquanto esta, marcha à 
Canaã celestial; ele levanta, de tempos em tempos, líderes 
que continuam conduzindo seu povo. 

UMA PALAVRA DE INSTRUÇÃO

O Senhor não se preocupou apenas em incentivar e 
encorajar Josué, mas lembrou que as promessas de vitória 
estavam relacionadas à fidelidade de seu servo para com o 
cumprimento e à observância da Lei: “Tão somente sê forte e 
mui corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que 
meu servo Moisés te ordenou”. (v.7)

 A respeito de sua Palavra Deus, faz três solicitações a 
Josué:

1) Oriente-se por ela: A Lei seria o indicador do 
caminho certo. Deus disse: “Não te desvies, nem para direita, 

9 CHAMPLIN, Russell Norman. 2001. p. 905.



www.ib7.org 21

nem para esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer 
que andares”. (v.7)

2) Ensine-a ao povo: “Não cesse de falar desse livro” (v.8), 
disse Deus. Eis uma das funções de Moisés, e Josué deveria 
agir da mesma maneira. Precisaria ensinar a Lei ao povo. O 
poder que Deus havia conferido a Josué faria com que o povo 
lhe ouvisse.

3) Seja exemplo: O sucessor de Moisés seria o refe-
rencial para o povo. Suas atitudes seriam seguidas; por isso, 
Deus pede que Josué tenha “cuidado de fazer segundo tudo o 
quanto” estava escrito no Livro.

Os caminhos de Josué seriam prósperos se tão somente 
ele cumprisse as solicitações que o Senhor havia predeter-
minado. É importante perceber que “ser bem-sucedido”, no 
texto, condiciona-se à “observância e prática da Palavra”. 
Infelizmente a Igreja moderna esqueceu-se disso, pois o 
sucesso tem sido buscado, mas a Palavra é deixada de lado. A 
eficácia da missão da Igreja está intimamente ligada à obedi-
ência da Palavra de Deus.

O que o Senhor espera de nós a respeito de sua Pala-
vra é o mesmo que esperava de Josué: que a nossa vida seja 
inteiramente direcionada por ela. Que a tenhamos sempre 
em nossos lábios a fim de anunciarmos a vontade do Senhor 
para todos. E, por fim, que sejamos praticantes; não apenas 
conhecedores. 

CONCLUSÃO

Deus escolheu Josué para dar continuidade ao cum-
primento de sua promessa: fazer seu povo herdar a Terra de 
Canaã. A missão não seria fácil, pois havia muitos desafios 
pela frente, mas a promessa era: “não te deixarei, nem te desam-
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pararei”. A certeza da vitória estava no comissionamento 
daquele que é o Senhor dos Exércitos: “Não te mandei eu?”.

Deus, ainda hoje, continua chamando e capacitando 
o ser humano para que esteja disposto a se submeter à sua 
vontade. A história do seu povo ainda não chegou ao fim. A 
conquista da Canaã celestial ainda não se concretizou. Nessa 
caminhada, não estamos sozinhos. Aquele que não abando-
nou, nem desamparou Josué continua sustentando a Igreja, 
caminhando junto dela.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO EM CLASSE

1) Por que o verso um descreve Josué como “servidor de Moisés”? 
O que isso significa? 

2) Cite algumas qualidades e características de Josué e comente-
-as em classe. O que podemos aprender com elas?

3) Josué era um homem habilidoso e responsável. Que ligação 
podemos fazer entre suas habilidades e seu chamado? Como 
isso se aplica em nossa vida?
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4) No verso cinco, encontramos três afirmações do Senhor a 
Josué, em forma de incentivo e encorajamento. Quais são elas? 
Como isso se aplica ao chamado de Deus para cada um de nós?

5) A respeito de sua Palavra, Deus pede três coisas a Josué. O 
quê? Qual seria o resultado do cumprimento dessas solicita-
ções?

6) Qual o paralelo entre a missão de Josué e a missão da Igreja 
de nossos dias? Quem é o autor da missão?


