
ENDIREITANDO OS CAMINHOS PELA PALAVRA 
Josué 1.1-9 

Introdução 

Isto significa que nosso alvo, nossa proposta é reconhecer o Senhor em todas os nossos caminhos (Pv 
3.6). 

O caminho de Deus é perfeito e ele desembaraça e aperfeiçoa o meu caminho (2 Sm 22.31-33; Sl 18.30-
32). 

Devemos sempre nos submeter a Deus e querer os seus caminhos. Nossos caminhos podem nos levar à 
morte (Pv 14.12), mas os caminhos do Senhor são caminhos de vida. 

Quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, isto começa à medida que tomamos a iniciativa 
de vivermos segundo o ensino da Palavra de Deus. O texto escolhido para nossa reflexão, Josué 1.1-9, deixa 
bem claras algumas verdades. 

 

1. A importância de falarmos a Palavra de Deus 

“Não cesses de falar deste livro da lei” (v. 8). 
Deus ordena que falemos a Palavra – Deuteronômio 6.6-9, com ênfase no verso 7. 
Jesus falou a Palavra – Mateus 4.4,7,10. 
É importante que falemos a Palavra de Deus. Em todas as situações é recomendável verbalizá-la. A Palavra 

de Deus é semente preciosíssima (Lc 8.11).  
Ela não voltará vazia (Is 55.11). Falemos, declaremos sempre a Palavra de Deus. Há várias formas de 

falarmos a Palavra, várias formas de expressão de linguagem. 
 

2. A importância de meditarmos na Palavra de Deus 

“Medita nele dia e noite” (v. 8). 
Meditar é ocupar a mente. Meditar é ruminar a Palavra de Deus. Precisamos ocupar a mente com a Palavra 

de Deus (Sl 1.2; 19.14; 119.97; Fp 4.8). 
Maria, mãe de Jesus, é um exemplo de uma pessoa que medita: “meditava no coração” (Lc 2.19). 
Vivemos numa sociedade perigosa, muitas coisas daninhas procuram ocupar nossas mentes. Como estão 

as mentes das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos? “Mente vazia oficina do diabo”. “Mente sã em 
corpo são”. 

Tomemos a importante decisão de meditar na Palavra do Senhor. Isto envolve exercício e disciplina. 
 

3. A importância de praticarmos a Palavra de Deus 

“fazer segundo tudo quanto nele está escrito” (v. 8). 
Nos dias de Josué a Palavra de Deus estava escrita em tábuas de pedra. Mas tarde ela foi escrita em rolos. 

Hoje temos a Palavra escrita em papel e em aplicativos de celular. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo 
inteiro. 

Fazer é o mesmo que praticar a Palavra. Deus nos quer como praticantes da Palavra. Isto nos leva a 
observarmos, levarmos a sério a Palavra. Ter a Palavra como regra única de fé e prática. O problema dos 
fariseus era que elas falavam, mas não faziam (Mt 23.3). O mesmo pode acontecer conosco. A prática da 
Palavra precisa acontecer: em casa, cônjuges, pais e filhos, no relacionamento patrão empregado, em todas 
as áreas, no dia a dia. 

A Bíblia é o Manual do Fabricante. Creio ser este o ponto fraco da igreja: conhecemos a Bíblia, lemos a 
Bíblia, amamos a Bíblia, porém, falhamos na hora de praticar a Palavra. Qual é o ensino da Bíblia com relação 
à prática, aos ensinamentos da Palavra? (Mt 7.24-27; Tiago 1.22-25). 

Um bom desafio para o cristão é a pratica do Sermão do Monte, Mateus 5-7. Quem pode em sã consciência, 
dizer que prática 1 Coríntios 13.4-8 e Gálatas 5.22-23. Só mesmo com a indispensável ajuda e graça de Deus 
é que tal prática pode acontecer. 

Que o Senhor nos inspire e nos abençoe para que falemos a Palavra, meditemos na Palavra e pratiquemos 
a Palavra. 

 

Conclusão 

Josué estava começando sua missão, esta foi para ele a palavra de orientação, em assim fazendo ele teria 
sucesso na sua missão, no seu trabalho. 

O mesmo acontece conosco, vamos viver segundo a Palavra e seremos bem-sucedidos. Meditemos bem 
no texto de Josué 1.1-9. O Senhor Deus nos ajude. Amém. 
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