A TRAVESSIA
(Josué 1.1-9)

INTRODUÇÃO:
Pelo fato de vivermos num momento da história da humanidade em que muitos
cristãos parecem encarar sua trajetória de vida neste mundo de forma amoldada ao
sistema é preciso que constantemente avaliemos a nossa conduta de comportamento e
comprovemos assim se de fato estamos firmados no Senhor.
A vida é uma travessia que precisa ser compreendida a luz de nossa confiança
nas promessas de Deus e compromisso com o Seu Reino.
Vemos aqui que o Senhor tem sempre um compromisso em Sua Palavra em nos
estimular quando colocamos nossas vidas em Suas mãos diante deste desafio da
travessia, e foi assim com Josué, que teve que comprovar com atitudes que lhe fora
exigidas para poder ter sucesso no transpor o desafio do seu Jordão.
Qual é o Jordão que está diante de você para ser atravessado, e quais têm sido
de fato suas motivações e respostas diante dos desafios apresentados para serem
encarados?
A TRAVESSIA SEGURA SÓ PODE SER FEITA COM BASE NA CONFIANÇA
DAS PROMESSAS FEITAS POR DEUS.
ATITUDES EXIGIDAS DE JOSUÉ NA TRAVESSIA QUE COMPROVARIAM SUA
CONFIANÇA NAS PROMESSAS FEITAS POR DEUS:
I - ATITUDE DE LEVANTAR-SE (Vs. 2)





A tendência natural é que as perdas nos levem a ficarmos prostrados em certas
áreas da nossa vida.
Deus não nos quer ver caídos, por isto dá ordens e levanta Josué para grandes
batalhas na vida (At 9:3-6)
O Senhor tem grandes conquistas para realizar por intermédio daqueles que
atravessam e se prontificam a levantar-se para as batalhas (At 20:24)
Para atravessar o nosso Jordão é essencial que troquemos de posição na nossa
postura de vida.
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II - ATITUDE DE ESFORÇAR-SE (Vs. 6,7 e 9)





O esforço é uma condição para vivermos a realidade do plano de Deus no contexto
do reino na travessia (Cl 1:29)
Todos aqueles que são chamados para a batalha precisam exercer grandes
esforços (Mt 11:12)
Não existem conquistas pós-travessia sem o exercício do esforço
Toda fortaleza por mais segura que possa parecer só pode ser conquistada com
grande esforço

III - ATITUDE DE ANIMAR-SE (Vs. 6-9)





Para corrermos em direção a travessia é essencial que estejamos sempre
animados (Jo 16:33)
O desânimo produz queda livre em nossas vidas e nos impede de ver o melhor de
Deus
Um ambiente de ânimo, ao contrário, tende a contagiar pessoas na produção do
seu melhor (Ne 4:6)
O segredo para termos uma atitude positiva de ânimo na travessia passa
diretamente pela obediência

IV - ATITUDE DE MEDITAR (Vs. 7-8)







A meditação nas escrituras sagradas é o jeito mais seguro para encontrarmos
direção na travessia (Sl 1:1-3)
Para isto é essencial que obedeçamos aos mandamentos ordenados por Deus em
sua palavra (Jo 14:21)
O sucesso da caminhada na travessia depende muito de mantermos um foco bem
definido (Cl 3:1-3)
Nossa boca e mente precisam necessariamente estar sintonizada
harmoniosamente com o livro de Deus
A meditação tem como função direta também nos fazer prosperar no caminho e
gerar sucesso nas conquistas
Sendo assim a meditação nas escrituras tem papel preponderante para o sucesso
da travessia

V - ATITUDE DE NÃO FRAQUEJAR (Vs. 9)



Jamais devemos demonstrar tal atitude pelo fato de estarmos debaixo de missão
divina (Mt 28:18-20)
O medo deve ser trocado pela coragem e pelo esforço, sabedor de que Deus está
conosco (I Co 16:13)

Página 2 de 3




O cuidado de Deus existe independente do lugar por onde quer que estejamos
andando (Dt 31:7-8)
Por isso numa travessia segura não pode haver lugar para vacilos e fracassos

CONCLUSÃO:
Como você tem encarado a travessia do seu Jordão?
Não tem ficado adormecido mas, tem sido levantado pelo Senhor para uma obra
compromissada com o Seu Reino?
Tem se esforçado e tido bom ânimo diante das dificuldades que aparecem
durante a travessia?
A meditação no livro de Deus é motivo de paixão e prazer para você e não tem
dado assim nenhum motivo para fracassar diante do desafio da travessia nesta
caminhada?
Você tem encarado com seriedade a travessia do seu Jordão?
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