
A Promessa e seus Desdobramentos 
 

 

Josué 14:6-15 

 
Introdução: você já ouviu falar de Calebe? Você conhece a história desse servo de Deus? 
Aos quarenta anos de idade, por intermédio de Moisés, Deus prometeu lhe dar um território 
por herança, como resultado da sua postura de fé juntamente com o seu amigo Josué. Dos 
doze espias que foram enviados para observar a terra de Canaã, somente os dois mostraram-
se otimistas e confiantes em Deus, mesmo diante dos grandes desafios de se conquistar a 
terra. Os outros dez levaram para a nação um relatório pessimista e liberaram sobre o povo 
rebeldia e desânimo.  

 
Por terem uma atitude de fé e não se deixarem levar pelo o que estavam vendo, mas por 
terem permanecido na boa Palavra do Senhor, Josué e Calebe foram os únicos que Deus 
permitiu que vencessem o tempo e entrassem na terra da promessa. Além disso, receberam 
promessas do Deus de Israel, e Calebe, especificamente, recebeu a promessa de receber 
Hebron como herança. Desde então, a vida de Calebe passou a gravitar em torno do que Deus 
lhe prometera.  

 
Nesse estudo, veremos os desdobramentos de uma promessa de Deus na vida dos seus 
servos, o que ela faz e o que devemos fazer. 

 
1. Uma promessa deve ser seguida da percepção das exigências – muitas 

pessoas alegram-se com as promessas da Palavra de Deus. Para elas não é nada difícil se 
apossarem pela fé de textos bíblicos ou de Palavras profetizadas por servos de Deus. Todavia, 
toda promessa tem as suas exigências. Tudo tem seu preço, e permanecer no caminho, 
esperando o cumprimento de uma Palavra, não é uma tarefa tão simples, como na maioria 
das vezes parece ser.  
 
No versículo 8, Calebe diz a Josué que os seus irmãos levaram desespero ao povo, mas ele 
perseverou em seguir ao Senhor. A perseverança é uma das exigências da promessa, quem 
não se determina em permanecer, jamais verá a realização do que foi prometido. Portanto, ao 
se apossar das promessas do Senhor, avalie o preço a ser pago e perceba as exigências. 
 

2. Uma promessa deve estabelecer metas objetivas – outro fator importante a ser 
considerado é que promessas devem produzir foco. As metas de uma promessa devem ser 
objetivas. Calebe sonhou com Hebron durante todos os anos subsequentes após a promessa 
que recebera. No verso 9, ele lembra a Josué (o líder que substituiu Moisés) que a promessa 
que lhe fora feita foi específica, foi a terra que ele pisou os pés. Esse ponto é importante 
porque nos mostra o quanto é necessário conhecer o que nos foi prometido. Muitas pessoas 
divagam nos seus objetivos. Muitas reivindicam hoje algo diante de Deus e no mês seguinte já 
não lembram mais o que pediram. Num certo momento lutam por uma meta, mas o tempo 
passa e perdem de vista o que queriam. 
 

3. Uma promessa deve estabelecer motivações corretas – em terceiro lugar, no 
verso 6, Calebe deixa claro que ele não havia pedido nada a Deus, mas foi o Senhor que falou 
a respeito dele para Moisés. Em outras palavras, Calebe está dizendo que a sua vida não 



transcorreu em cima de ambições próprias, mas sua vida foi motivada por uma promessa. Isso 
faz toda a diferença! A vida se torna nobre quando a promessa de Deus é o que lhe dá 
impulso. Quantas pessoas criam para si expectativas erradas e desperdiçam uma vida inteira. 
Por isso, devemos buscar da parte de Deus uma Palavra que vai pautar a nossa vida.  
 

4. Uma promessa define uma conquista – outra consideração importante reside no 
produto da promessa na nossa alma. Hebron era uma terra povoada por gigantes, mas, 
devido à promessa, Calebe não teve medo de lutar pela sua conquista. Ele sabia das 
dificuldades que encontraria, mas a promessa de Deus fez com que ele se sentisse seguro e 
confiante. A promessa define o estado da alma. O medo, o desânimo, a baixa autoestima, e 
qualquer aspecto negativo da nossa alma, devem cair diante de uma promessa. É a promessa 
que nos faz superar as questões do nosso íntimo e confiar na ação de Deus.  
 

5. Uma promessa nos leva a vencer o tempo – em quinto lugar, entendemos que uma 
promessa deve produzir em nós uma perseverança que nos faz vencer o tempo. Diz o 
versículo 10 que Calebe tinha quarenta anos quando Deus lhe fez a promessa por intermédio 
de Moisés, e que quarenta e cinco anos se passaram até o dia do seu cumprimento. Aos 
oitenta e cinco anos, Calebe viu se tornar realidade diante dos seus olhos a promessa que 
Deus lhe fizera. Somente alguém convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que fala é 
que pode vencer o tempo da espera. Portanto, busque as promessas de Deus, alimente a sua 
alma com elas, e vença o tempo da espera, pois, certamente, é fiel aquele que prometeu (Hb 
10:23). 

 


