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Conselhos de Um Vencedor 
 

Josué 22:5 

 
Introdução: a Bíblia é a Palavra de Deus. Quem caminhar nos seus princípios, certamente 
verá a bênção do Senhor na sua vida. No estudo dessa semana, veremos alguns conselhos de 
Josué aos rubenitas, gaditas e a meia tribo de Manassés, quando eles voltaram para possuir o 
território do outro lado do Jordão. Josué, discípulo de Moisés, foi levantado por Deus para 
liderar Israel na conquista da Terra Prometida. Ele foi um vencedor, portanto, vale a pena ouvir 
os conselhos de um vitorioso homem de Deus.  

 
1. Amar a Deus – em primeiro lugar, Josué diz que eles deveriam amar a Deus. A essência do 

que nos move é o amor. Não podemos viver com Deus por obrigação, simplesmente porque 
não temos alternativa de salvação. Mesmo sabendo que não há outro caminho, Deus não quer 
que fiquemos com Ele por medo. Se ficarmos com Deus por esta razão, frustraremos o coração 
do Pai.  

  
Deus quer conquistar o nosso coração, quer se revelar a nós a ponto de nos apaixonarmos 
totalmente por Ele. Há uma sutileza nisso tudo que precisamos compreender. Quem fica com 
Deus porque momentaneamente depende dele, certamente receberá dele a oportunidade de 
não depender mais. É nesse ponto que muitos são seduzidos pela própria vida, e, por “terem 
tudo”, viram as costas para Deus. Por isso amá-lo sobre tudo é fundamental, porque, de fato, 
só permanece com Ele aqueles que o amam. 

 
2. Andar nos seus caminhos – o segundo conselho é andarmos nos seus caminhos.  Esse 

conselho nos leva a considerar duas questões. Primeiro, temos que entender que a vida é 
composta de muitos caminhos e nós somos responsáveis por escolhê-los. Provérbios 14:12 diz: 
“Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte”. Isso 
mostra que corrermos o risco de sermos iludidos por caminhos que parecem vantajosos, mas 
que trarão destruição.  

 
Outro lado dessa questão a ser considerado, é que andar no caminho de Deus é sujeitar-se à 
sua vontade. Se quiser, o homem pode andar nos seus próprios caminhos, isto é, viver 
segundo a vontade própria. Por isso Jesus disse em Lucas 9:23, que se alguém quisesse ir após 
ele, deveria se negar e tomar  a sua própria cruz. Ou seja, ninguém vai pelo caminho de Deus 
sem se sujeitar à sua vontade. 

 
3. Guardar os seus mandamentos – o terceiro conselho de Josué é guardar os 

mandamentos de Deus. Guardar é dar aos mandamentos o devido valor. Ninguém guarda 
aquilo que não valoriza. O que não tem valor para mim eu jogo fora, eu não protejo. 
Lamentavelmente, temos que dizer que vivemos tempos de muita desvalorização da Palavra 
de Deus.  

 
Num certo sentido podemos afirmar que há uma banalização das Escrituras. Muitos estão mais 
interessados naquilo que “A” ou “B” têm para dizer do que naquilo que Deus já disse. No 
Salmo 119:11 o salmista diz que guardava no coração as palavras do Senhor. Veja que ele não 
guardava no bolso ou na gaveta, mas num lugar especial, no coração, onde a Palavra surte 
efeito. 
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4. Achegar-se a Ele – em quarto lugar, Josué diz que devemos nos achegar a Deus. Achegar-

se a Deus é cultivar a intimidade, é estar próximo, é encurtar a distância. Veja que é uma 
iniciativa nossa, somos nós que temos de tomar uma decisão de buscá-lo, porque Deus já 
demonstrou o seu interesse por nós. Achegar-se a Deus também demonstra o nosso esforço, 
pois deixamos muitas coisas que envolvem a nossa vida para nos dedicarmos ao Senhor. Em 
Jeremias 29:13 Deus faz o desafio: “Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de 
todo o vosso coração”. Portanto, volte-se para Deus e busque-o com todas as suas forças! 

 
5. Servir de todo o coração – o quinto conselho de Josué nos incentiva a servir a Deus de 

todo o coração. Deus espera que cada um de nós o sirva. Então, sejamos cooperadores de 
Deus, trabalhando decididamente para estabelecermos o seu Reino aqui na Terra, pregando o 
evangelho, ganhando, consolidando, discipulando e enviando.  

 
Ainda que muitos se considerem despreparados para servir a Deus, na verdade, não há 
ninguém que conheça a Deus que não possa ser aproveitado no trabalho do Reino. Isso diz 
respeito a todos nós, e não há nada de mais nobre nessa vida terrena do que o privilégio de 
servirmos ao Deus Todo-Poderoso. 


