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Capítulo 10: Tome Posse da Sua Herança  - lição24

  Objetivo: Entender como Deus guiou Seu povo até as promessas que Ele   
  fez para eles. 

      “Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de obedecer a toda a   

      lei que o meu servo Moisés lhes 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 que nele está   

      escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.”  
—Josué 1:7-8 

O Livro de Josué de certa forma é o oposto do Livro de Números. O Livro de 
Números fala sobre a falta de fé que levou o povo hebreu a perecer e as conseqüências 
dessa falta de fé. Toda a terra tinha sido dada a Israel, mas eles ainda não tinham tomado 
posse dela, porque não confiaram em Deus. O Livro de Josué fala sobre fé, sobre o tipo 
de fé que conquista e toma posse de tudo que Deus deseja para o Seu povo. 
O mesmo acontece com relação às nossas bênçãos espirituais. Existem muitas bênçãos 
espirituais disponíveis para nós hoje: a oração, as Escrituras, comunhão, adoração, que 
Deus dá a todos os crentes. Mas apenas alguns crentes tomam posse dessas bênçãos 
espirituais. Outros, não. A chave para tomar posse é muito prática. Você tem que colocar 
o seus pés nelas. Você toma posse da oração orando, da adoração adorando e toma posse 
das Escrituras quando a lê, a compreende e a coloca em prática. Você toma posse das 
suas bênçãos espirituais a cada passo espiritual que dá. 

Encontramos no Livro de Josué, 16 ilustrações de fé muito importantes. A fé deve 
ser muito importante para Deus, porque o propósito de todo o Livro de Josué é mostrar 
como viver pela fé e andar pela fé em direção às bênçãos espirituais que Ele nos deu. 
O relacionamento entre Moisés e Josué é um modelo de relacionamento muito importante 
na preparação de líderes para o trabalho de Deus. Josué foi um homem forte, leal e de 
grande fé. 
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1. Verdadeiro ou falso? A princípio, o povo hebreu não teve fé para entrar na Terra 
Prometida. 
 
2. Verdadeiro ou falso? Moisés fez um bom trabalho no que se refere a treinar um 
sucessor. 
 
3. Verdadeiro ou falso? O nome de Jesus vem do nome de Josué. 
 
Assinale a resposta correta 
 
4. Qual é a chave para experimentarmos a libertação?  
 a. Pedir 
 b. Crer 
 c. Obedecer 
 d. Trabalhar 
 
5. Qual é a chave para experimentarmos a Terra Prometida?  
 a. Pedir 
 b. Crer 
 c. Obedecer 
 d. Trabalhar 
 
6. Que comparação podemos fazer entre os livros de Josué e de Números? 
 a. Os dois falam sobre a fé do povo de Deus. 
 b. Os dois livros mostram que o povo não tinha fé. 
 c. O Livro de Números fala sobre fé e o de Josué sobre falta de fé. 
 d. O Livro de Josué fala sobre fé e o de Números sobre falta de fé. 
 
7. Como Josué recebia revelação de Deus? 
 a. Indo ao Monte Sinai como Moisés foi 
 b. Ficando face a face com Deus no tabernáculo 
 c. Aprendendo sobre e meditando na Palavra de Deus escrita. 
 d. Tendo encontros com anjos todos os dias. 
 
8. O Livro de Josué fala sobre as bênçãos de Deus e sobre como o Seu povo pode tomar 
posse dessas bênçãos. Qual livro do Novo Testamento possui um tema semelhante? 
 a. Hebreus 
 b. Efésios 
 c. Judas 
 d. Gálatas 
 
9. Como podemos tomar posse das nossas bênçãos? 
 a. Participando de uma peregrinação à Terra Prometida 
 b. Esforçando-nos por merecê-las 
 c. Pedindo a Deus as nossas bênçãos 
 d. Vivendo em Cristo pela fé 
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10. Quando as nossas bênçãos nos são dadas? 
 a. Elas já estão disponíveis. 
 b. Depois de marcarmos um número suficiente de pontos positivos 
 c. Na nossa próxima vida 
 d. No céu 
 
11. No Livro de Josué encontramos 16 importantes ilustrações _____________. 
 a. da Lei 
 b. de estratégias de guerra 
 c. de desobediência 
 d. de fé 
 
12. Qual é a nossa participação quando Deus nos quer dar uma bênção, quer seja a Terra 
Prometida ou nossa salvação em Cristo? 
 a. Não precisamos fazer nada além de esperar por ela. 
 b. Temos que conseguir essa bênção por nós mesmos. 
 c. Recebemos as bênção de Deus pela fé. 
 d. Temos que aprender o segredo através de um sacerdote. 
 
13. Qual é o propósito da nossa salvação nessa vida? 
 a. Fazer-nos olhar para o céu. 
 b. Fazer-nos entrar na nossa “Canaã” nesta vida também. 
 c. Estarmos completamente desligados deste mundo. 
 d. Impressionar outras pessoas mostrando como somos bons. 
 
14. Quanto de graça Deus nos dá? 
 a. Ele nos dá graça de maneira abundante. 
 b. Ele quase não tem graça suficiente para nos dar. 
 c. Ele nos dá apenas quando precisamos. 
 d. Ele nos dá apenas o que merecemos. 
 
    Você acha que já deixou de receber alguma promessa de Deus para você? Se   
    isso aconteceu, quais são os passos de fé que você pode tomar para entrar na sua 
    Terra Prometida? 
 

 
 
 

 
 
    Diga para Deus que você quer ser um homem ou uma mulher de fé. Peça a Deus 
    que o leve para um território novo e lhe dê a coragem de viver com ousadia e   
    confiança. 
 
 
 


