
CRESCENDO EM NOSSO RELACIONAMENTO 

COM DEUS 
Josué 22.1-9 

 

INTRODUÇÃO 

a) Cuidados que temos: 

• Com a nossa aparência; 

• Com a nossa saúde física; 

• Com a nossa reputação; 

• Com tudo aquilo que nos envolve direta ou indiretamente.  
 

b) Há muitos cuidados mais sérios: 

• Com a nossa alma;  

• Com a nossa vida espiritual; 

• Com o nosso relacionamento com Deus. 
 

No texto de Josué 22.1-9, o verso 5 nos chama a atenção quando diz: 
“Tende cuidado”. Vamos estudar quais verdades envolvem este cuidado. O 
verso menciona duas vezes o princípio de guardar todos os mandamentos. 
Josué estava dizendo: “Procurem colocar em prática o mandamento e a Lei 
que Moisés, servo de Jeová, lhes ordenou”. 

 

EXPOSIÇÃO 

1. Que ameis o SENHOR vosso Deus 

a) O amor é a nota tônica mais bela – mais rica – mais eloquente de toda a 
Palavra de Deus.  

b) Foi por causa do amor que Deus enviou a terra o seu Filho para nos salvar 
(Jo 3.16; Rm 5.8). 

c) A Bíblia assim define a Deus: “Deus é amor” (1 Jo 4.7,16). 
d) Quando interpelaram o Mestre perguntando-lhe “qual era o grande 

mandamento na Lei”, ele respondeu: “Amarás o Senhor teu Deus, de todo o 
teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento” (Mt 22.37). 

e) Com sinceridade respondamos esta pergunta: Com que intensidade 
amamos a Deus? 
 

2. Andeis em todos os seus caminhos 

a) O que ensina a Bíblia a respeito dos caminhos de Deus? Is 55.6-11. 
b) Entendemos que andar em todos os caminhos do Senhor implica em: 

• Deixarmos os nossos caminhos; 

• Conhecermos quais são os caminhos de Deus; 



• E então permitirmos que o nosso andar seja daqueles que caminham as 
veredas do Senhor. 

c) Com humildade reconhecermos e confessarmos que nem sempre temos 
andando “em todos os caminhos do Senhor”. 

 

3. E vos achegueis a ele 

a) O anseio maior de todo o homem deveria de fato ser este: “Mais perto de 
Deus”. Daí, a beleza do hino 116 do Hinário Novo Cântico: “Mais perto quero 
estar, meu Deus, de ti”. 

b) Por causa do pecado o homem cada dia vai se afastando mais e mais do 
Deus eterno e amoroso.  

c) Na Bíblia Sagrada vamos encontrar o apelo amoroso de Deus nos 
convidando para que nos acheguemos a ele (Mt 11.28; Jo 6.37). 

d) Fica aqui a pergunta: Você está longe ou perto de Deus? Não lhe 
pergunto qual o seu credo, nem se você é muito religioso, mas, você está perto 
de Deus? 

e) Ouça o que diz a Palavra de Deus: “Chegai-vos a Deus, e ele se chegará 
a vós outros. Purificai as mãos, pecadores; e vós que sois de ânimo dobre, 
limpai o coração” (Tg 4.8). 
 

4. E o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma 

a) A finalidade para a qual o homem foi criado foi esta: servir a Deus. Logo, 
servir a Deus deve ser o nosso alvo.  

b) Uma das maneiras de servir a Deus é glorificá-lo em tudo aquilo que 
fazemos (1 Co 10.31). 

c) A maneira correta de servir ao Senhor é fazê-lo de todo o coração. Com 
inteireza, com dedicação, e fazendo para Deus sempre o melhor (Sl 100.2; Ef 
6.5-7; Cl 3.23-24). 

d) A quem estamos servindo? Será que temos servido o Senhor de todo o 
coração? 
 

Conclusão 

• Amar o Senhor de todo o coração; 

• Andar nos caminhos do Senhor; 

• Buscar diariamente intimidade com Deus (Sl 25.14); 

• Servir ao Senhor de todo o coração.  
Que o Senhor nos ajude a tomar também este mesmo cuidado e assim 

encararmos com responsabilidade os mandamentos do Senhor. 
Não sabemos como será 2019, mas se cumprirmos os princípios bíblicos 

ministrados hoje, com certeza haveremos de ter um ano abençoadíssimo.  
Que seja este o principal projeto para a sua vida em 2019! 
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