


“Os quais pela fé conquistaram reinos, 
praticaram a justiça, alcançaram o 

cumprimento de promessas, 
fecharam a boca de leões”

Hebreus 11:33



JOSUÉ A CONQUISTA PELA CORAGEM



“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



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

Aristóteles



Para você conquistar pela fé como 
Josué:



1. NUNCA PERCA O CORAÇÃO DE FILHO: 
“Josué, filho de Num, e Calebe, 
filho de Jefoné,...” Nm 14:6a.



2. AJA SEMPRE APAIXONADO:
“...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” Nm 14:6b



“Se o SENHOR se agradar de nós, ele nos fará 
entrar nessa terra, onde manam leite e mel, 

e a dará a nós” Nm 14:8



3. VIVA COM TESTEMUNHO DE 
INTEGRIDADE:

“Josué, filho de Num, que seguiu o SENHOR 
com integridade de coração” Nm 32:12b



4. VIVA PREPARADO ESPIRITUALMENTE PARA AS 
BATALHAS

“Josué ordenou ao povo: "Santifiquem-se, pois 
amanhã o SENHOR fará 

maravilhas entre vocês” Js 3:5 

“Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao 
SENHOR, o Deus de Israel” Js 8:30



5. DERROTE O ESPÍRITO DO MEDO: 
“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“ Js 10:25



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

Mark Twain



6. SEJA ENCONTRADO TEMENTE E OBEDIENTE: 

“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” Js 11:15.

IMITE OS SEUS REFERENCIAIS DE FIDELIDADE



7. TENHA POSICIONAMENTOS CLAROS DE 
SUA FÉ: 

“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“ Js 24:15



8. SEJA FIEL ATÉ O FIM E TRANSFIRA
SEU LEGADO:

“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“ Js 24:29-31



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”

Js 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



“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



Deus falou com Josué
Josué 1: 5 a 9

SEJA FORTE, CORAJOSO, 
FIEL E OBEDIENTE



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



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"


