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LIÇÃO 4
 Josué e a coragem

para viver o novo

TEXTO BÍBLICO
Josué 1;6

HISTÓRIA BÍBLICA
A coragem de Josué (Josué 1)  

FOCO: 
Deus nos concede disposição, sabedoria,
fé e coragem para recomeçar e servirmos
a Ele.  



“Coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de 
que algo é mais importante que o medo. O corajoso 
pode não viver para sempre, mas o cauteloso nunca vive 
plenamente”  - (Meg Cabot - O diário da princesa)

Hoje chegamos ao final de mais uma série de estudos. 
Durante os últimos domingos falamos sobre a DISPOSI-
ÇÃO de Esdras, a SABEDORIA de Neemias, FÉ de Abraão 
e hoje falaremos sobre a CORAGEM de Josué. 
Todos estes personagens enfrentaram crises e ficaram 
diante de algo novo. Precisaram ser reconstruídos para 
reconstruir e prosseguir. 

Sempre que falamos sobre Josué imediatamente nos 
lembramos das muralhas de Jericó que foram derruba-
das diante do brado de soldados sob seu comando. De 
fato, um acontecimento incrível que nos motiva e inspi-
ra os nossos corações. 
A história de Josué é uma das mais conhecidas da Bíblia. 
Josué era filho de Num. Inicialmente ele era chamado de 
Oseias, que significa “salvação”. Mas Moisés, sob a ação 
do Espírito de Deus, mudou o nome do primogênito da 
tribo de Efraim indicando que aquele jovem – que o auxi-
liava de perto - mudaria de posição diante do povo de 
Deus durante a jornada à terra prometida. 
E assim foi. Josué tornou-se sucessor de Moisés e liderou 
o povo de Israel rumo à conquista de Canaã. Ao ser 
consagrado como novo líder, Josué foi encorajado pelo 
próprio Senhor, com vemos na belíssima passagem 
bíblica relatada no capítulo 1:1-9, do livro de Josué:

Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o 
Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés:
"Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo 
este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e 
entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas.
Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os 
pés eu darei a vocês.
Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do 
grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar 
Grande, no oeste.
Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua 
vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você; 
nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
"Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo 
para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus 
antepassados.
Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado 
de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe 
ordenou; não se desvie dela, nem para a direita nem 
para a esquerda, para que você seja bem sucedido por 
onde quer que andar.

Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de 
meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra 
fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus 
caminhos prosperarão e você será bem sucedido.
Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se 
apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, 
estará com você por onde você andar".

É interessante notar que por três vezes, Deus pede para 
que Josué seja forte e tenha coragem. 
Ora, Josué era um guerreiro, alguém com grandes habili-
dades militares que já tinha provado sua força e cora-
gem por algumas vezes. Durante muitos anos ele foi o 
assistente de Moisés. Subiu ao monte Sinai, viu água sair 
da rocha, o maná cair do céu, espiou a terra prometida, 
vivenciou situações diversas e adversas que forjaram sua 
vida de tal forma que ele se tornou um servo fiel a Deus. 
Mas naquele momento, diante daquela situação, 
quando pede para Josué ter força e coragem, Deus sabia 
que Josué estava prestes a sair da sua zona de conforto, 
de mudar de posição. Ele deixaria de ser “o auxiliar” e 
estaria à frente, no comando, dando a direção, tomando 
toda a responsabilidade sobre aquele povo obstinado e 
resmungão e isso exigiria algo mais dele.
Ao que tudo indica Josué também entendia a dimensão 
daquele chamado. Ele conhecia a estrada, mas até então 
ele tinha o respaldo, a chancela de alguém que estava 
acima dele, Moisés. 

O desafio de Josué não era apenas mudar de posição, 
mas posicionar-se diante do novo, escolher uma postura 
e prosseguir conduzindo – agora como líder – o povo até 
a terra prometida, a nova Canaã. 
No texto mencionado Deus garantiu que estaria ao lado 
de Josué e que ele seria vitorioso naquela missão, 
ganhando batalhas, vencendo inimigos e que conduziria 
o povo a herdar Canaã.
Deus também alertou que Josué obedecesse a Lei. Deus 
sabia que desafios estavam por vir e que disposição, 
sabedoria, fé e coragem seriam imprescindíveis. 
Ao lermos a história hoje, depois de milênios, vibramos 
e nos encorajamos de uma forma extraordinária. Mas se 
nos colocarmos por alguns minutos no lugar de Josué, 
talvez tenhamos uma outra visão. 
Vamos imaginar primeiro a tristeza que Josué sentiu 
quando percebeu que Moisés estava morrendo. Logo em 
seguida, a notícia de que ele se tornaria o líder dos israe-
litas e que deveria continuar aquele árduo percurso. 

SOMENTE SEJA FORTE E MUITO CORAJOSO!

PARA O NOSSO CORAÇÃO



Diante daquela crise, Josué precisava tomar uma decisão. Imagino que ele tenha ficado 
tenso, talvez tenha perdido o sono matutando as possibilidades, divagando sobre as incer-
tezas do amanhã e tendo que lidar com as opiniões do povo. 

 Não sei quanto tempo demorou, mas na sequência do texto, Josué responde imedia-
tamente, sem titubear. Com coragem e ousadia, ele ocupa sua nova posição e declara suas 
táticas, seu “plano de governo” para prosseguir (Josué 1: 13-18).

 Trazendo essa lição para os nossos dias, podemos comparar a situação de Josué com 
a situação que muitos de nós temos vivenciado ultimamente. Nesta época de pandemia 
alguns planos são frustrados, a morte é experimentada diariamente e de forma inesperada 
a vida exige de nós uma mudança de rota e uma postura de coragem frente ao novo. 

 Sinceramente não sei se Josué tinha desenhado este plano de carreira, mas creio que 
Deus já havia escrito tudo. Da mesma forma, como alguém disse esses dias, “o corona 
vírus cancelou aulas, viagens, negócios, festas, cultos, etc. Mas não cancelou os planos de 
Deus para nossas vidas...”.

 A crise atual passará, mas outras crises virão. Mas, com disposição, sabedoria e fé 
em Deus venceremos todos os desafios. Que possamos escolher prosseguir rumo às pro-
messas do Senhor, com força e coragem! 

DIANTE DA CRISE

#VaiPassar

https://www.youtube.com/watch?v=Ho53EFzseio&t=6s


• Recordar as lições passadas, pincelando os desafios de 
cada personagem e focando na postura que cada um 
deles teve para enfrentar os novos desafios: disposição, 
fé, sabedoria.

• Apresentar o personagem de hoje: Josué. Contar que 
Josué, ainda jovem foi auxiliar do grande líder Moisés e 
andou ao lado dele durante o percurso do povo de Deus 
no deserto, após a saída do Egito. 

• Mencionar todos os desafios enfrentados e explicar 
que Josué foi um grande guerreiro e vivenciou grandes 
experiências durante aquele percurso. 

• Dizer que, após a morte de Moisés, Josué foi escolhido 
para ser o novo líder do povo de Deus. 

   
    

• Conversar sobre os desafios de Josué e imaginar como 
ele se sentiu diante daquela situação: perder seu líder e 
mudar de posição, assumir uma nova postura.

• Pontuar que foi o próprio Senhor que chamou Josué 
para tornar-se um líder e o advertiu a ser forte e corajo-
so. Pensar no significado desse conselho. 

• Terminar fazendo uma conexão com os tempos atuais 
e com os desafios que enfrentamos diante de uma crise 
e fechar dizendo que mesmo com medo, diante de uma 
situação nova, que exija de nós um certo desconforto, 
podemos nos posicionar com disposição, fé e sabedoria 
e escolher seguir com força e coragem, pois Deus está 
conosco e promete nos levar ao lugar que Ele mesmo 
escolheu para nós. 

SOMOS 
ESCOLHIDOS

DIANTE DOS DESAFIOS
VAMOS SEGUIR COM

FORÇA E CORAGEM

DISPOSIÇÃO, FÉ
E SABEDORIA

CONEXÃO
COM AS CRIANÇAS

TERRA

GRAMA



“Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar" 

(Josué 1:9)

ao postar no Instagram marque @kidsibmalphaville

Conversar em família sobre os medos que temos e pensar como enfrentá-los com 
força e coragem, lembrando que coragem não é a ausência do medo...
Vale fazer desenho ou uma lista e depois orar sobre isso. 

VERSÍCULO 
PARA
MEMORIZAR

DESAFI0
DA SEMANA



Hoje aprendemos sobre a CORAGEM de Josué.
Josué, ainda jovem foi auxiliar do grande líder Moisés e andou ao lado 
dele durante o percurso do povo de Deus no deserto, após a saída do 
Egito, será que ele teve medo em algum momento?

Hoje em dia enfrentamos muitos desafios e muitas situações novas, 
que exije de nós um certo desconforto, podemos nos posicionar com 
disposição, fé e sabedoria e escolher seguir com força e coragem, pois 
Deus está conosco e promete nos levar ao lugar que Ele mesmo esco-
lheu para nós. 

Nossa atividade será em família, convide todos que estão em casa e 
vamos brincar de esconde – esconde, essa brincadeira é bem popular, 
mas nos ajudará a superar medos de ficarmos sozinhos enquanto 
estamos escondidos. Pode ser feita dentro de casa ou ao ar livre.

Um participante deverá fechar os olhos e contar até 30, enquanto 
isso os demais irão procurar um lugar bem legal e seguro para se 
esconder. O primeiro participante que for achado deverá recomeçar a 
brincadeira depois que todos os outros forem encontrados.

Aproveitem bastante esse momento em família e reservem um 
tempo para conversar e memorizar o versículo da semana.

CORPO E MOVIMENTO



Vamos colorir?

Vem com Josué

https://youtu.be/sILaooXVM0c


03/07/2020

D
esenho de Espada de M

inecraft para colorir - Tudodesenhos

MAIS UM DESAFIO PARA VOCÊ!



Vamos marchar 7 vezes ao redor
dos muros de Jericó



Vamos construir
uma trombeta?



TROMBETA CRAFT
MATERIAL:
- CORTAR O TEMPLATE
- LAPÍS OU GIZ DE CERA
- FITA ADESIVA
- COLA

Imprima o template
de preferência e um 

papel mais grosso

Pinte bem colorido
criando o seu estilo

recorte o template

cole a fita adesiva a região
onde você irá encostar

seus lábios

Cuidadosamente passe a 
cola na parte escrita glue
enrole para colar na outra

extremidade

enquanto seca, cole mais
uma camada de fita adesiva

passo a passo



JOSUÉ E O RIO JORDÃO
VAMOS AJUDÁ-LOS A CHEGAR EM SEGURANÇA ATÉ O RIO JORDÃO? 

FIM

INÍCIO
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