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Josué (ou Oseias), filho de Num, 
foi o sucessor do grande líder Moisés. 
Antes de assumir a missão de liderar o 
povo de Israel, no entanto, ele foi as-
sistente de Moisés e, estando ao seu 
lado em todos os momentos, pôde 
ser preparado por Deus para liderar. 
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No entanto, apesar de suceder e con-
tinuar a missão dada a Moisés, sua 
vida não ficou à sombra dele. Existem 
grandes lições a aprender com esse 
homem tão importante. Observe na 
tabela as principais lições que Josué 
nos ensina.

A conquista da 
Terra prometida

LIÇÃO 11       

Companheirismo Foi um bom compa-
nheiro para Moisés em 
momentos importantes. 

Êx 24.13

Ânimo e coragem Foi enviado como espia 
às terras de Canaã, ani-
mando-se e encorajando 
outros a dominá-la.

Nm 14

Responsabilidade Foi revestido de autori-
dade e sabedoria. Após a 
morte de Moisés, introdu-
ziu o povo de Deus na Ter-
ra Prometida.

Dt 31.23

Sensibilidade espiritual Liderou vários comba-
tes militares e se sobres-
saiu como um ótimo es-
trategista. Como líder, sua 
primeira grande conquista 
foi a tomada de Jericó, 
após Deus derrubar os 
grandes muros da cidade.

Js 6

Lições que podemos aprender com Josué Referência Bíblica
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Devemos dar valor a cada aprendizado que a Bíblia nos proporciona. Diferente 
de qualquer outro conhecimento, o conhecimento bíblico tem poder para transfor-
mar. Que cada detalhe da Palavra frutifique em sua vida. Seja um terreno fértil para 
o enraizamento e a divulgação das Boas Novas!

Fé Orou, e o sol parou du-
rante a batalha contra os 
amorreus (Js 10,12-14), e 
as águas do Jordão se di-
vidiram para que a Arca do 
Senhor e todo o povo pas-
sassem.

Js 3

Fidelidade e obediência Mesmo quando tudo 
parecia perdido, manteve-
-se fiel à voz de Deus. Essa 
fidelidade foi essencial 
para que os seus inimigos 
fossem derrotados um a 
um.

Js 6.20

Prudência Foi prudente ao fazer 
tudo conforme a Lei do Se-
nhor, para que o povo fos-
se bem sucedido ao tomar 
a Terra Prometida.

Js 5.3

Favor de Deus Foi vitorioso porque 
nutria uma profunda de-
voção ao Senhor. Deus era 
com Josué e o fez conheci-
do e temido. 

Js 6.18

Decisão Em seu apelo final, cha-
mou o povo para servir ao 
Senhor e nunca voltar aos 
ídolos impotentes de seus 
antepassados.

Js 24.15


