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Atitudes de Um Conquistador 
 

Josué 1:1-9  

 
Introdução: Josué foi discípulo de Moisés. Durante os anos em que Israel peregrinou no 
deserto, ele sempre esteve ao lado de seu líder auxiliando-o. Depois da morte de Moisés, 
Josué foi designado por Deus como o seu sucessor. Recebeu uma responsabilidade muito 
grande de liderar o povo de Deus na conquista da Terra Prometida. Esse tempo para ele foi de 
grandes desafios. Em primeiro lugar, o desafio de conquistar a si mesmo e acreditar que seria 
capaz de realizar uma tarefa tão grandiosa. Em segundo lugar, de conquistar a confiança do 
povo, já que o grande líder que havia tirado a nação da escravidão do Egito estava morto, e os 
israelitas poderiam duvidar da sua liderança. Josué teve a missão de introduzir em Canaã mais 
de dois milhões de pessoas. Além disso, aquela terra já estava habitada, e eles teriam que 
enfrentar muitas batalhas para poder se estabelecer lá. Sem dúvida, esse projeto divino exigiu 
de Josué uma postura de conquistador. Nesse estudo, nós veremos que toda conquista 
depende das atitudes que tomamos. O exemplo de Josué é bastante ilustrativo e inspirador. 
Então, vamos ver quais as atitudes que ele tomou para se tornar um conquistador de êxito: 

 
1. Ouviu a voz de Deus – o versículo 1 diz que Deus falou com Josué. Jamais podemos nos 

esquecer que o nosso Deus é um Deus que fala. Muitas pessoas desenvolvem uma relação 
espiritual com Deus que ignora essa verdade. Elas não estão interessadas em ouvir a voz de 
Deus; simplesmente estão interessadas nos benefícios que poderão usufruir como resultado 
dessa aproximação. Entretanto, se não reconhecerem essa verdade não saberão o que é uma 
verdadeira conquista. Quando buscamos ouvir a voz de Deus, na verdade estamos buscando o 
seu conselho, a sua direção. Esse foi um diferencial na vida de Josué – querer saber qual era o 
pensamento de Deus. Se você se aplicar a ouvir a voz de Deus, certamente você irá ouvi-la. 
Entenda isso: o nosso sucesso depende da nossa audição espiritual. Portanto, invista tempo, 
aplique-se, busque a direção de Deus para a sua vida. 

 
2. Desprendeu-se do passado – outro aspecto importante nós encontramos no versículo 2, 

quando Deus diz a Josué que Moisés estava morto. Essa declaração é interessante, sobretudo, 
pela frase que a segue: “dispõe-te agora”. Deus, de fato, está dizendo para Josué que Moisés 
cumpriu com o que tinha de fazer, que Moisés agora fazia parte do passado, e que o presente 
e o futuro dependiam da sua liderança e da sua disposição. O grande problema de ficar preso 
no passado é que podemos perder as nossas forças e desanimarmos. Josué teve que se 
desligar daquilo que passou. Ainda que, no passado, Moisés fosse o seu grande líder e amigo, 
Josué teve que olhar para frente. Ele na poderia ficar lamentando a sua perda. Num certo 
sentido, ele teve que se desprender do seu passado ressente para poder conquistar o que 
estava diante dele. Muitas vezes, ficamos lamentando as nossas perdas e nos tornamos 
prisioneiros dos nossos sentimentos. Muitos dizem: “Ah, se eu ainda tivesse isto ou aquilo. Ah, 
se fulano estivesse comigo!” Josué teve que se desprender do que passou para poder viver um 
presente de conquistas.  

 
3. Recebeu metas claras de Deus – há uma informação muito interessante contida no 

versículo 4. Ali, a Bíblia diz que Deus detalhou as metas de conquista para Josué. Deus deu um 
roteiro do que ele tinha que conquistar. Esse é um ponto importante na vida dos 
conquistadores. Eles não vão a esmo, sem rumo, sem perspectiva. Eles não vivem sem saber o 
querem alcançar; eles também são motivados por alvos que foram estabelecidos por Deus. 
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Alguém já disse que quando não sabemos onde queremos chegar, certamente chegaremos a 
lugar nenhum. Nós já vimos que Deus é Deus de direção, Deus que orienta, Deus que fala com 
os seus filhos. Assim sendo, quando buscamos ouvir a sua voz, devemos procurar saber quais 
as metas que Ele tem para nós. Dessa forma, não desperdiçaremos o nosso tempo, não 
jogaremos fora a nossa energia, não usaremos a nossa força com coisas que descartaremos em 
seguida.  

 
4. Compreendeu o valor do esforço e do ânimo – de um modo geral, os 9 versículos 

que iniciam o capítulo 1 de Josué são compostos de palavras de ânimo. Todavia, do verso 5 ao 
9 essas palavras de encorajamento tornam-se mais intensas. Por três vezes Deus diz a Josué 
que ele deveria ser forte e corajoso; o Senhor também diz que seria com ele da mesma forma 
como fora com Moisés; promete a Josué que ninguém poderia resisti-lo; admoesta-o a lançar 
fora todo o temor do coração, pois o respaldaria em tudo. Todas as palavras ditas  por Deus a 
Josué tiveram o objetivo de motivá-lo a cumprir com o seu plano. Para sermos conquistadores, 
para alcançarmos as nossas metas, é fundamental nos esforçarmos. Porém, o nosso esforço é 
resultado de uma alma motivada, transbordante de bom ânimo. Quando nos cercamos de 
pessoas que motivam a nossa fé, que nos alimentam com palavras de ânimo, nos sentiremos 
fortes e encorajados a prosseguir. Por isso, não podemos deixar de congregar, de estar juntos 
nas reuniões de células, de mantermos contatos uns com os outros, pois, assim, protegeremos 
a nossa fé e nos sentiremos fortes para continuar. 

 
5. Compreendeu o valor da Palavra – no versículo 8, Deus dá uma ordem para Josué a 

fim de fazê-lo compreender a importância da sua Palavra no processo da conquista. 
Basicamente, são três coisas que ele deveria fazer com relação à Palavra de Deus: 

 
a) “Não cesses de falar deste livro da lei;...” – a primeira coisa que Deus manda-o fazer é 

proclamar a Palavra. Em todo tempo devemos declarar a Palavra, ela é martelo que esmiúça 
a penha, é arma de vitória para os conquistadores. 

b) “...medita nele dia e noite...” – em segundo lugar, Deus diz que ele deveria meditar, estudar, 
remoer a palavra dentro da sua mente, saturar a cabeça com a Palavra. 

c) “...para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto está escrito...” – em terceiro 
lugar, Deus manda Josué praticar a Palavra. 

 
O resultado dessa relação com a Palavra de Deus, nós encontramos no final do verso 8: “... 
então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido”.  


