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SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 3 

        SEGUNDA-FEIRA – MOISÉS: A CONQUISTA PELA FIDELIDADE 
 

Já ouvimos a mensagem baseada na vida de Abraão: A Conquista pela Obediência. Também vimos 

sobre Isaque: A Conquista pela Persistência. Recebemos a mensagem sobre Jacó: A Conquista pela 

Perseverança e José: A Conquista pela Excelência. 

Hoje veremos, Moisés: A CONQUISTA PELA FIDELIDADE 

 

INTRODUÇÃO 

PRINCÍPIOS DE FÉ DA VIDA DE MOISÉS! 

“Ele (Moisés) achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir 
todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura” 
Hebreus 11:26  
 
A vida de José, como vimos na semana passada, é marcada por momentos emocionantes e de uma fé 
extraordinária capaz de movê-lo para a promessa que Deus havia entregue para a sua família. José sai 
de Canaã como escravo e se torna governador no Egito. 
 
Com o grande crescimento da família de José, Faraó se preocupou em relação à força que o povo de 
Israel estava ganhando pelo seu crescimento. Por isso, Faraó subjuga a nação de Israel e os faz 
escravos. 
 
Após 430 anos de escravidão no Egito, o povo de Israel tinha um sonho: ser livre. E, depois de tantos 
anos, a resposta do Senhor veio para a nação. 
 
O tão esperado sonho, começa a descer o rio Nilo numa cesta e o milagre da proteção e provisão inicia-
se na vida de Moisés, para que o povo pudesse usufruir da liberdade tão almejada. 
 
Cronologia da Vida de Moisés: 
- Moisés nasce dentro de um contexto de livramento e proteção de Deus (Êxodo 2.1-3) 
- Ele é adotado pela filha de Faraó e criado no palácio (Êxodo 2.10) 
- Ao ver um hebreu sendo espancado, Moisés mata um egípcio (Êxodo 2.11) 
- Moisés foge para Midiã, local onde ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel e onde ele 
se casa com Zípora (Êxodo 2.15-4.28) 
- Moisés e seu irmão Arão participam na libertação do povo de Israel e Deus envia 10 pragas sobre o 
Egito para libertar o povo (Êxodo 4.29-13.16) 
- O povo de Israel atravessa o mar vermelho sob a liderança de Moisés (Êxodo 13.17-14.31) 
- Moisés lidera o povo no deserto por 40 anos, local onde eles são provados, protegidos e guiados por 
Deus (final de Êxodo, Números e Deuteronômio) 
- Por um ato de desobediência, Moisés perde o direito de entrar na terra prometida (Números 20) 
- Nas colinas de Moabe, Moisés vê a Terra Prometida e com 120 anos morre sendo lembrado como o 
maior profeta que Israel já teve (Deuteronômio 34) 
 
Moisés passa por diversos testes e períodos em sua vida para se tornar um dos homens mais 
reconhecidos pela nação de Israel.  
 
 
 

Assim como Moisés, nós precisamos ser aprovados por Deus em três áreas: 
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A- MENTALIDADE 

 
“Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, 
dizendo: "Porque eu o tirei das águas" Êxodo 2:10 
 
Moisés passou 40 anos no Palácio, sendo criado pela filha de Faraó. Nesse tempo, ele passa pelo teste 
da mentalidade. Era impossível que uma pessoa com a mentalidade de escravo libertasse o povo da 
escravidão. Era necessário que ele tivesse uma mentalidade de realeza. 
 

Moisés nasceu para liderar a libertação dos israelitas da escravidão. Moisés teve que ser criado na 
casa de Faraó para que pudesse aprender a ser um príncipe e não ter uma mentalidade de escravo. 
Um líder que é escravo internamente não pode libertar aqueles que estão na escravidão exterior. - 

Kris Valloton 
 

B- RELACIONAMENTOS 
 

Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, 
pois, agora; eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas". Êxodo 3:9-10 
 
Moisés passou 40 anos no deserto de Midiã. Foi exatamente nesse local, que ele foi chamado por Deus 
e que ele conheceu a sua esposa Zípora. Essas decisões que Moisés tomou seriam imprescindíveis 
para os próximos 40 anos da sua vida. 
 
Hoje, você será convidado a fazer como Moisés a tomar uma decisão em relação aos seus 
relacionamentos. 
 

“Eu escolho você”. Esse é o fundamento dos relacionamentos verdadeiros e duradouros. É o 
fundamento do relacionamento de Deus com você. - Danny Silk  

 
C- FIDELIDADE 

 
Com 80 anos de idade, Moisés em obediência à vontade de Deus, guia o povo de Israel para a terra 
prometida. Do deserto à terra prometida, ele passa pelo seu último teste: fidelidade. 
 

Sustente os princípios de Deus e eles sustentarão você! 
 
 
 

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 3 

                                 TERÇA-FEIRA – QUAL O PROPÓSITO DE DEUS PARA MIM? 

 
Você nunca alcançará o que Deus tem para sua vida, fazendo as coisas do seu jeito! Tem que 

ser do jeito de Deus! 
 

O seu caráter valida o seu destino! 
 

O que significa a palavra fidelidade? 
 
O Salmista diz que: 
 
Escolhi o caminho da fidelidade; decidi seguir as tuas ordenanças. Salmos 119:30 
 
- Fidelidade é emuwnah (hebraico): que significa firmeza e estabilidade. 
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O apóstolo Paulo afirma: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, 
bondade, fidelidade. Gálatas 5:22 
- Fidelidade neste texto é pistis (grego): convicção que provém da fé. 
 
Conectando esses dois sentidos podemos dizer que: 
 

Você nunca encontrará estabilidade e segurança se não tiver uma convicção profunda 
gerada por sua fé em Deus! 

 
 
Fidelidade é manter as suas convicções profundas sobre Deus e seus propósitos apesar das 
circunstâncias! 
 
Na sua jornada, entre a promessa e a conquista, você sempre será testado em relação à sua 
fidelidade! 
 

As circunstâncias não mudam você. As circunstâncias revelam você! 
 
Vamos aprender hoje, como Moisés permaneceu fiel em relação a Deus mesmo diante de 
circunstâncias contrárias.  
 
Êxodo 33.11-20 
 
O contexto que Moisés estava passando como líder não era dos melhores. Ele estava em crise. Moisés 
tinha acabado de viver um momento muito decepcionante na sua liderança. Veja bem o que 
aconteceu… 
 
Nos capítulos 25 a 31 de Êxodo, logo após Deus celebrar com o povo a sua aliança, a nação de Israel 
voltou a adorar os deuses egípcios, apesar de todos os milagres que Deus havia realizado no meio do 
povo. 
 
Idolatria e imoralidade grosseiros provocam o caos no acampamento de Israel, ao ponto do próprio 
Moisés quebrar as tábuas da aliança. Depois de disciplinar os idólatras com a ajuda dos levitas, Moisés 
busca o perdão de Deus, intercedendo pelo povo. 
 
Mesmo diante desse quadro dramático e decepcionante, o posicionamento de Moisés nos ensina como 
podemos permanecer fieis em todo tempo. 
 

Para conquistar pela fidelidade como Moisés... 
 
1. DESCUBRA O PROPÓSITO DE DEUS PARA SUA VIDA 

 
Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Êxodo 33:13a 

O mais importante na vida não é a velocidade, mas a direção! 
 
Não perca tempo, conheça o propósito de Deus para você. Deus colocou em você um desejo eterno 
que só pode ser satisfeito vivendo o seu propósito. 
 
A pior tragédia de uma pessoa não é a morte, mas uma vida sem propósitos. - Rick Warren  
 
A palavra propósitos vem do termo hebraico “derekh" que significa andar ou pisar, se referindo ao 
caminho que foi percorrido. Pode-se dizer que se refere então ao caminho gasto, batido, de tanto 
andar-se nele. Você precisa conhecer o caminho que Deus preparou para você.  
 

Propósito é o caminho que Deus pisou para que você andasse nele. 
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Onde estão sendo colocados os seus pés, determina onde você vai chegar.  
 
É impossível pensar no seu destino, desconsiderando a sua jornada. Tão importante quanto à 
estação de chegada é o caminho percorrido. 
 
Para conquistar pela fidelidade com Moisés... 
 
2. BUSQUE ACEITAÇÃO EM DEUS 

 
“...para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti” Êxodo 33:13b 
 
Volta e meia você será tentado a fazer o que os outros gostam.  
 

Você nunca vai conseguir agradar a Deus e a todo mundo ao mesmo tempo. 
 

Eu não sei qual o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo.  
Rick Warren 

 
Deus não faz acepção de pessoas, mas de atitudes. 

 

Existem pessoas que deixam Deus por causa de tudo e tem pessoas que deixam tudo por 
causa de Deus! 

 
Veja o que João diz sobre Jesus Cristo... 
 
“Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem 
filhos de Deus” João 1:12 
 
Para conquistar pela fidelidade como Moisés... 
 
3. ENCONTRE SEU DESCANSO EM DEUS 

 
“Respondeu o Senhor: "Eu mesmo o acompanharei, e lhe darei descanso". Êxodo 33:14 
 
Não há descanso sem Deus.  
 
O termo utilizado para se referir a descanso é “nuah" que significa permanecer, habitar, ficar, fazer 
aliança. Deus permitirá que em meio a tantas batalhas espirituais, pessoais, financeiras, você esteja 
permanentemente em descanso.  

 
Descanso é o estado de espírito daqueles que permanecem em Deus! 

 
Deus fez uma proposta para Moisés de dar a Terra Prometida sem a participação Dele. Era um teste! 
 
Deixar eu te fazer uma pergunta absurda, mas importante: Você gostaria de ir para o céu, mesmo se 

Deus não estivesse lá? 
 
É impossível pensar no céu sem Deus, assim como é impossível encontrar descanso na terra 

sem Ele. 

 
Veja o convite de Jesus Cristo para você: 
 
“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso” 
Mateus 11:28  Você somente encontrará descanso em Jesus Cristo! 
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SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 3 

    QUARTA-FEIRA – OBEDIÊNCIA, INTIMIDADE E HUMILDADE 
 
 

Para conquistar pela fidelidade como Moisés... 
 
4. SEJA RECONHECIDO POR DEUS PELA SUA OBEDIÊNCIA 

 
“O Senhor disse a Moisés: "Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço 
pelo nome". Êxodo 33:17 

 
Não é a nossa capacitação que chama a atenção de Deus, mas a nossa obediência.  

 
Moisés agradou a Deus, por obedecer a seu chamado, ao ponto de ser conhecido pelo nome. 
 
Veja o que Paulo diz sobre Jesus: 
 
“E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte 
de cruz!” Filipenses 2:8 
 

Somente Jesus Cristo te capacita a obedecer a Deus! 
 
Para conquistar pela fidelidade como Moisés... 
 
5. BUSQUE TER INTIMIDADE COM DEUS 
 
“Então disse Moisés: "Peço-te que me mostres a tua glória". Êxodo 33:18 
 
Sabe o que Moisés está pedindo a Deus aqui? A palavra mostrar (ra’ah), significa aprender a 
conhecer, experimentar, perceber, visitar e encontrar Deus.   
 
Deus não é uma religião, Ele é uma pessoa. Deus não se esconde, Ele se revela. 
 

O seu desejo por Deus determinará o nível de experiência que você terá com Ele. 
 

Você deseja ter intimidade com Deus? 
 
“...de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio 
de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele” Efésios 3:11-12 
 

Jesus Cristo é a única chave para a intimidade com Deus! 
 
Para conquistar pela fidelidade como Moisés... 
 
6. ENCONTRE A SUA SATISFAÇÃO EM DEUS 

 
“E Deus respondeu: "Diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você 
proclamarei o meu nome: o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei 
compaixão de quem eu quiser ter compaixão". Êxodo 33:19 
 

Não há nada que você precise que Deus não possa te dar. 
 
Deixe que Deus te revele a sua bondade (Tôbh): 
 - Atraente e agradável 
 - Útil e proveitoso 
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 - Abundante e farto 
 - Bondoso e benevolente 
 - Apropriado e conveniente 
 - Estado de bem-estar ou felicidade  
 
A bondade de Deus não apenas entrará na sua vida, como ela também te ultrapassará para 

abrir os caminhos e possibilidades para a realização da vontade do Pai. 
 
“O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida,  
e a tenham plenamente” João 10:10 
 

A sua felicidade, satisfação e plenitude estão em Cristo! 
 
Para conquistar pela fidelidade como Moisés... 
 
7. TENHA UM CORAÇÃO HUMILDE 

 
E acrescentou: "Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar 
vivo". Êxodo 33:20 
 
Nunca saberemos tudo sobre Deus. Você precisa sempre querer mais. Deus se opõe aos orgulhosos, 
mas concede graça aos humildes. O orgulho te colocará na zona de conforto e distante de Deus. 
 
A sua zona de conforto não deixa sua vida mais segura, ela apenas te mantém numa vida 

menor! 
 

O orgulho limita o seu crescimento e experiência com Deus! 
 

Veja como Jesus Cristo agiu: “Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo 
Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si 
mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens” Filipenses 2:5-7 
 

Jesus se esvaziou de sua divindade e se humilhou em sua humanidade! 
 

Uma pessoa não pode ser cheia de si e cheia de Deus! 
 

Só há uma forma de ser verdadeiramente humilde: imitando Jesus Cristo! 
 
CONCLUSÃO 
 
BUSQUE A SUA RECOMPENSA EM CRISTO JESUS! 

 
“Ele (Moisés) achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir 
todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura” Hebreus 11:26  
 
 
 

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 3 

       QUINTA-FEIRA – JOSUÉ: A CONQUISTA PELA CORAGEM 
 

Hoje e amanhã vamos falar desse grande homem de Deus: Josué.  
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“Então o SENHOR disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e 

imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o 

comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de 

Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao 

consultar o Urim perante o SENHOR. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas 

instruções quando saírem para a batalha". Moisés fez como o SENHOR lhe ordenou. Chamou Josué 

e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o 

comissionou. Tudo conforme o SENHOR tinha dito por meio de Moisés.” Números 27:18-23 

“Israel serviu ao SENHOR durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que 

sabiam de tudo o que o SENHOR fizera em favor de Israel.” Josué 24:31 

“A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras.” Aristóteles 

Introdução 
 
  - O grande Moisés morre; 

  - Seu auxiliar direto é escolhido como sucessor; 

  - Josué é o seu nome; que Significa “Deus é a salvação”, "Javé é salvação" ou “Jeová é auxílio”.  

  - Passa 40 anos desde o milagre do mar vermelho. (Desobediência -  ficaram vagando no deserto) 

  - Josué Lidera + 40.000 soldados e 2 milhões de pessoas. 

  - Josué vive 110 anos e morre na terra prometida e ali foi sepultado.  

      Desafio 

 Cuidar da arca da aliança; 

 Atravessar o Jordão (época de cheia); 

 Unir 12 tribos diferentes; 

 Enviar espias; 

 Conquistar Jericó; 

 Expulsar cananeus, amalequitas, amorreus, etc. 

 Tinha que fazer uma circuncisão geral, porque pela 1ª leva de jovens que 
haviam saído do Egito já haviam morrido no deserto; 

 Parou de cair maná, precisavam agora gerar alimento com os frutos da nova 
terra, Canaã. 

 

O povo começou a respeitá-lo como a Moisés, mas ele tinha a seu favor o medo do povo, cap. 6. diz 

que as portas de Jericó estavam fechadas, ninguém saía e ninguém entrava. 

A questão da fama da travessia do mar vermelho correu e agora a travessia do Jordão em terra seca 

também (em dias de cheia). 

 Depois da conquista, só com gritos, trombeta e Louvor. 
 Foram enviados 3.000 soldados para arrematar a questão e passaram a maior vergonha. 36 

mortos (baixas) e o restante acuados. 
Conquistem Jericó, mas não peguem nada além do ouro e da prata para a casa do Senhor. 

Foram 31 reinos conquistados 31 reis mortos! “Trinta e um reis ao todo” - Josué 12:24 

https://www.pensador.com/autor/aristoteles/
https://www.bibliaonline.com.br/acf/js/12/24+
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Divisão das terras às 12 tribos 

Josué 24, Capítulo mais impactante 

 Revisão da história; 
 Declaração da fé de Josué; 
 Compromisso do Povo; 
 Israel viveu em paz e tranquilidade ainda alguns anos depois da morte de seu grande líder e 

General Josué. 
JOSUÉ, soldado do Senhor e sucessor de Moisés. Viveu 110 anos, morreu em sua própria casa de 

morte natural.  

Um homem escolhido, espiritual, ungido, comissionado, líder, revestido de autoridade humana e 

espiritual diante do seu povo!  

Para você conquistar pela fé como Josué: 

1. NUNCA PERCA O CORAÇÃO DE FILHO: Números 14:6a. 

“Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné,...”  

Referência, identidade. Espírito de orfandade gera rebeldia, paternidade gera força! 

Se você não pode dizer que é filho de um bom pai da terra, saiba que você tem um bom pai no céu.  

Mas nunca abra mão de ser filho.  

Filhos sabem que tem nome, cuidado, apoio e herança. Filhos não lutam sozinho. 

 

 2. AJA SEMPRE APAIXONADO: Números 14:6b-8 

“...dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a 

comunidade dos israelitas: "A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o 

SENHOR se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós.” 

Tomado por santa indignação rasgou as vestes.  

Posicionamento público.  

Paixão por Deus!  

 

3. VIVA COM TESTEMUNHO DE INTEGRIDADE: Números 32:12b 

“Josué, filho de Num, que seguiu o SENHOR com integridade de coração”. 

Vivemos um tempo de crise de integridade sem precedentes. 

 

4. VIVA PREPARADO ESPIRITUALMENTE PARA AS BATALHAS: Josué 3:5; 8:30 

“Josué ordenou ao povo: "Santifiquem-se, pois amanhã o SENHOR fará maravilhas entre vocês”. 
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“Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao SENHOR, o Deus de Israel,” 

A SANTIDADE PROCEDE A GUERRA 

 

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 3 

                                SEXTA-FEIRA – SEJA FORTE E CORAJOSO, VÁ ATÉ O FIM 

5. NUNCA PERCA O ESPÍRITO DE TEMOR: Josué 5:13-15 

“Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma 

espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: "Você é por nós, ou por nossos inimigos?" "Nem uma 

coisa nem outra", respondeu ele. "Venho na qualidade de comandante do exército do SENHOR." 

Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: "Que mensagem o 

meu senhor tem para o seu servo?" O comandante do exército do SENHOR respondeu: "Tire as 

sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo". E Josué as tirou.” 

A conquista de Jericó era espiritual  

6. DERROTE O ESPÍRITO DO MEDO: Josué 10:25 

“Disse-lhes Josué: "Não tenham medo! Não desanimem! Sejam fortes e corajosos! É isso que o 

SENHOR fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater". 

“Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo.” Mark Twain 

7. SEJA ENCONTRADO OBEDIENTE: Josué 11:15 

“Tudo o que o SENHOR tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué 

obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o SENHOR tinha ordenado a Moisés.” 

IMITE OS SEUS REFERENCIAIS DE FIDELIDADE 

8. TENHA POSICIONAMENTOS CLAROS DE SUA FÉ: Josué 24:15 

“Se, porém, não lhes agrada servir ao SENHOR, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses 

que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra 

vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha família serviremos ao SENHOR". 

Indecisão gera fraqueza.  

Josué 1: 5 a 9. Deus falou com Josué.... 

5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, 

estarei com você; nunca o deixarei, nunca o abandonarei.  

6. "Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob 

juramento aos seus antepassados.  

7. Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo 

Moisés lhe ordenou; não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja 

bem-sucedido por onde quer que andar.  

https://www.pensador.com/autor/mark_twain/
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8. Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você 

cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será 

bem-sucedido.  

9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem desanime, pois o SENHOR, 

o seu Deus, estará com você por onde você andar". 

9. SEJA FIEL ATÉ O FIM E TRANSFIRA SEU LEGADO: Josué 24:29-31 

Seus últimos dias: “Então disse ele a todo o povo: "Vejam esta pedra! Ela será uma testemunha 

contra nós, pois ouviu todas as palavras que o SENHOR nos disse. Será uma testemunha contra 

vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus". Depois Josué despediu o povo, e cada um foi para a sua 

propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do SENHOR, morreu. Tinha cento e 

dez anos de idade. E o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnate-Sera, nos 

montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao SENHOR durante toda a vida de Josué e 

dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o SENHOR fizera em favor de Israel.” 

Josué 24:29-31 

“Quem perde seus bens perde muito; quem perde um amigo perde mais; mas quem perde a coragem 

perde tudo.” Miguel de Cervantes 

CONCLUSÃO:  

As conquistas de Josué sobre os inimigos de Israel podem ser vistas como modelo de batalhas que 

enfrentamos contra as três forças básicas do mal:  

O mundo, a carne e o Diabo, Efésios 6:12.  

1. A vitória de Josué foi obtida pela fé, assim como a do cristão: 
 

“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a 

nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?” 

1 João 5:4-5 

 

2. Os frutos da conquista foram perdidos rapidamente pelos sucessores de Josué, que se 

renderam desonrosamente aos antigos inimigos, Juízes 3:1-8, e o mesmo ocorre com 

frequência na vida cristã.  

3. O descanso só chega para os que preservam aquilo que ganharam. 

“Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo 

aquele exemplo de desobediência.” Hebreus 4:11 

 

Lembre-se: SEJA FORTE, CORAJOSO, FIEL E OBEDIENTE. 

 

“o seu Deus, estará com você por onde você andar” Josué 1:9 

 

https://www.pensador.com/autor/miguel_de_cervantes/
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1jo/5/5+

