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Igreja de Deus
Escola Dominical
JOSUÉ TORNA-SE LÍDER DE DEUS
Números 27:15-23; Deuteronômio 31:7-8; 34:9; Josué 1:1-18
Moisés já era velho, brevemente iria morrer. Quem
podia dirigir os filhos de Israel na terra de Canaã?
Deus falou para Moisés isso. Ele estava preocupado
com o povo. Deus não queria que o seu povo fosse
"ovelhas sem pastor." Porém, Deus sabia certamente
quem podia dirigir o seu povo.
Por sua vez Deus elegeu o Josué, um homem fiel,
para se tornar o próximo líder do seu povo. Josué era
de idade avançada (80 anos de idade), mas não era tão
velho como Moisés (120 anos de idade). Deus ordenou
Moisés para impor suas mãos sobre a cabeça de Josué
em unção no público. Dai Moisés
encarregou lhe para dirigir o povo.
Assim Moisés encarregou
Josué: "Seja forte e de boa e muita
coragem: porque tu tens que levar o
povo à terra que Deus jurou dar aos
nossos pais; e tu os fará herda-la.
Quando o Senhor estava contigo a
onde fores não falhará, nem te

"dia e noite," que tu possas observar e que faças tudo
quanto está escrito; por ai tu farás teu caminho
próspero, e depois terás um bom êxito. Essas coisas
foram importantes que o Josué tinha que fazer de modo
a ser um bom líder espiritual.
Deus disse ao Josué conforme o Moisés havia lhe
dito de ser forte e corajoso. Disse O Senhor Deus:
"Não te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha
medo nem se desanime porque o teu Deus está contigo
onde quer que tu vás."
Josué estava cheio de "espírito da sabedoria." Ele
tinha vivido com Moisés um
tempo suficiente para aprender
muita coisa dele. Josué sabia de
facto o que Deus iria fazer.
Também já tinha visto o que
obviamente Deus iria fazer. Na
verdade o Josué já estava mesmo
Encorajado pelo que Deus havia
lhe prometido estar com ele aonde
quer que seja que ele fosse. Josué
creu em Deus.
O povo escutou o Josué e
aceitou-lhe. Francamente, ele deve
ter estado muito feliz e encorajado
por o quanto o povo estava
querendo trabalhar com ele. Eles
estavam prontos para cooperar
com Josué em tudo que por acaso
lhe pedisse para fazer. Inclusive também encorajaram
lhe de modo a ser forte e de boa coragem.
Logo depois, Josué tomou o comando dos Israelitas
e disse aos oficiais para que fossem entre o povo
informando lhes para ocuparem-se nas preparações da
comida para a viagem. Havia lá muita coisa para
prepara. As pessoas fizeram tudo de modo a obedecer
o seu líder Josué.
O povo estava inteiramente emocionado! Por fim,
entenderam que estavam se prontificando para entrar
na terra prometida! Contudo com ajuda e Deus criador,
e que iriam atravessar o rio Jordão em três dias e
entrar na terra para eles prometida a anos anteriores e
possa-la—a terra de Canaã!

abandonará: não fiques desanimado."

Depois da morte do Moisés,
Deus mesmo deu ordem a Josué de
liderar o povo sobre o rio Jordão em
direcção à terra prometida. Falou
ao Josué duma forma definitiva
dizendo: "O meu servo Moisés está
morto, porém, agora levanta-te e vai
sobre o rio Jordão tu e todo o povo,
à terra que lhes dou, mesmo aos filhos de Israel. Em
todo lugar onde a sola do seu sapato pisará que lhe dei;
como eu mesmo disse Moisés. . . .
"Por ia, ninguém será capaz de parar diante de ti,
durante todos os dias da tua vida: estarei contigo
durante toda vida dele. Jamais, falharei para ti, nem,
abandonar." Deus prometeu estar com Josué, se caso
ele lhe obedecesse e fizesse coisas certas a vista dele.
Bom, dai Josué tinha que "ficar de olho para ver …
para que do outro lado não pudesse desviar desta para
a direita ou para esquerda."
Quanto ao Livro da Lei, disse o Senhor Deus que
não poderia sair da sua boca. Ou por outra em outras
palavras, ele tinha que meditar na lei de Deus, isto é,
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Versículo Para Memorizar:
"Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não te atemorizes, nem te espantes; porque o Senhor
teu Deus está contigo, por onde quer que andares."
—Josué 1:9

Esta é a mensagem de encorajamento.
Do nosso Senhor Deus para Josué.
Organiza e escreva na pagina seguir.
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—Josué 1:9
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Josué torna-se líder escolhido
por Deus para dirigir o seu povo
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