
Desânimo: Um inimigo a ser vencido 

17/03/2019 até 23/03/2019 

 

 

Quebra-gelo: Como você lida com o desanimo? 

Texto Bíblico: Josué 1.1-6,9 

Introdução 

Situações desanimadoras são uma realidade na vida de todo ser humano. Em 
algum momento da vida, seremos tentados a ceder ao desânimo,Nessas horas 
precisamos olhar para a palavra de Deus, para nos fortalecermos com o que ela nos diz. 
Olhando para esse texto encontramos motivos de sobra para não sermos vencidos pelo 
desânimo. Refletindo sobre esse texto podemos aprender algumas verdades: 

 

1. O plano de Deus há de se cumprir independente das circunstâncias 
(V.2, 3) 
 Moisés, o grande líder, havia morrido. O povo tinha motivos para 
humanamente se desanimar, pois perderam seu referencial, um homem que 
estava constantemente na presença do Senhor, sendo usado poderosamente por 
ele e sequer sabiam quem o sucederia. Josué foi escolhido por Deus para ser o 
sucessor de Moisés. Imaginem o que se passou pela cabeça dele?! Ele ficou sem 
seu lídere agora deveria suceder aquele homem a quem ele admirava! 

Mas, apesar da situação (morte de Moisés) o plano de Deus não morreu.E 
se o plano de Deus permanece, então deve-se manter o foco e prosseguir. Pois 
isso o Senhor chama Josué com essa poderosa palavra de encorajamento. 

 
2. Deus é conosco assim como foi com seus servos no passado (V.5) 

 
Assim como o Senhor foi com Moisés assim seria também com Josué. 

Assim como o Senhor, foi com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, e muitos 
outros, assim ele é com o povo dele (nós) hoje também! E isso não é por um dia 
ou dois. É por todos os dias da nossa vida! 

Ninguém nem nadapoderá ser empecilho para que o propósito do Todo-
Poderoso em nossa vida se cumpra, pois é ele mesmo quem executa e não há 
quem possa impedir à Deus. Podem até surgir obstáculos, mas o próprio Senhor 
cuidará que sejam superados,  

O Senhor não abandoa os seus.  Ele promete a Josué que em nenhum 
momento ele o deixará na mão.  



3. Não se deixar desanimar (V.6,9) 

Deus manda Josué não desanimar. Ele diz para: se esforçar e ter bom 
ânimo(Algumas traduções podem dizer: “Sê forte e corajoso”, mas o sentido é o mesmo 
não se deixar desanimar pelas circunstâncias).  Ou seja, não desanime!   Devemos 
aprender: 

 Não temer: O medo é nosso inimigo. Quando damos lugar ao medo, 
fraquejamos na fé. 

 Não se espantar: Espanto é quando ficamos impressionados com algo. Não 
devemos nos impressionar com o tamanho das dificuldades, mas nos 
tranqüilizar com a certeza que Deus está no controle de tudo.  

 Confiar plenamente em Deus: Quando Deus diz a Josué: ” Não te mandei eu? ” 
Ele está dizendo, confie em minha palavra, eu estarei com você por onde você 
for! Quando confiamos em Deus plenamente, nosso foco são suas promessas e 
não as aparentes ameaças. 

 

Conclusão 

Se entregar ao desanimo não ajuda em nada, somente atrapalha. Quanto menos 
animo, menos ação e mais atraso. Deus diz a Josué, que para que ele chegue ao objetivo, 
deve ter bom animo e se esforçar. Como nós temos enfrentado os desafios da vida? 
Como temos lidado com obstáculos? Vamos apresentar diante do Senhor tudo aquilo 
que pode estar nos causando desânimo e pedir que ele nos ajude a mudar de postura.: 
“Não olhemos para o tamanho do obstáculo, mas para a grandeza de nosso Deus! “ 
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