
Mensagem Cinco  

A formação de um Josué coletivo 

para possuir a boa terra derrotando as forças satânicas  

Leitura bíblica: Dt 8:7-10; Js 1:2-3, 6-9, 16-18; 5:11-12; Cl 1:12 

I. A boa terra, a terra de Canaã, é um tipo do Cristo todo-inclusivo, o Cristo 

que é tudo em todos e que é tudo para nós – Dt 8:7-10: 

A. Somente a terra de Canaã é um tipo completo, o tipo total e final, de Cristo; o tipo 

da boa terra mostra que Cristo é O todo-inclusivo. 

B. Em Colossenses, Paulo usa o conceito da terra todo-inclusiva, ao falar da “porção 

da herança dos santos” – Cl 1:12; Js 5:11-12: 

1. Essa porção é o Cristo todo-inclusivo para o nosso desfrute – Cl 3:4, 11. 
2. A palavra grega para “porção” também pode ser traduzida por “lote”, referindo-

se a uma porção da herança, como mencionado em Josué 14:1. 

3. A terra de Canaã era tudo para os filhos de Israel, e Cristo, a realidade do tipo 
da boa terra, é tudo para nós – Dt 8:7-10. 

II. Se quisermos possuir a boa terra para o cumprimento do propósito de 

Deus, devemos entrar na luta espiritual para derrotar as forças satânicas 

– Js 5:2 – 6:16: 

A. Satanás, o inimigo de Deus, tem feito o máximo para impedir o povo de Deus de 

desfrutar Cristo como O todo-inclusivo; ele fará tudo o que puder para nos impedir 

de desfrutar Cristo como a boa terra – Cl 2:8, 18: 

1. Até hoje, as forças malignas estão impedindo o povo de Deus de ver a todo-

inclusividade de Cristo – 2Co 4:3-4. 

2. Há uma luta espiritual extremamente real que devemos lutar; devemos lutar 

a batalha a fim de ganhar o Cristo todo-inclusivo para a edificação da igreja 

como o Corpo de Cristo – Ef 6:10-12; 4:16. 

B. Cristo é a nossa boa terra e Deus quer que ganhemos Cristo, mas há uma camada 

de forças diabólicas, demoníacas, entre nós e a boa terra; se queremos tomar 

posse da boa terra para o nosso desfrute, temos de derrotar essas forças satânicas 

– Cl 1:12-13; 2:15; Ef 3:18; 6:11-12. 

C. Temos de ser os Josués e Calebes de hoje, lutando contra as forças satânicas e 

derrotando-as para ganharmos mais de Cristo para a edificação do Corpo de 

Cristo, com vistas ao cumprimento do propósito eterno de Deus – Ef 4:16. 

III. Sem o livro de Josué não podemos compreender plenamente a luta espiri-

tual em Efésios 6:10-20: 

A. A luta de Israel contra os habitantes da terra retrata a luta espiritual invisível que 
acontece atrás da cena visível na terra – Dn 10:10-21; Ef 6:10-20. 

B. O fato de existir uma luta espiritual na cena invisível atrás da cena visível, sig-

nifica que, além da luta na terra, há uma luta entre Deus e Satanás no ar – Ef 

6:12. 

C. Efésios 2 indica que nas regiões celestiais existem diversas camadas: 

1. Cristo está na camada mais elevada, o terceiro céu, para ser tudo para nós 

como a nossa boa terra – Ef 1:3; Dt 8:7-10. 
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2. Há uma camada mais baixa das regiões celestiais: o ar, onde Satanás como o 

príncipe da autoridade do ar está impedindo as pessoas na terra de contatar a 

Deus e receber Cristo; isso é tipificado pelos Cananeus, que impediam Israel 

de entrar na boa terra – Ef 2:2. 

D. Se quisermos tomar posse de Cristo para o nosso desfrute, temos de lutar contra 

as forças satânicas e derrotá-las a fim de ganharmos mais de Cristo para a edi-

ficação do Corpo de Cristo – Ef 3:8; 4:16; 2:21-22. 

IV. Para possuirmos a boa terra e derrotarmos as forças satânicas, temos de 

ser formados como um Josué coletivo – Js 1:2-3, 6-9: 

A. Como a boa terra, Cristo está pronto para ser tomado e possuído pelos Seus crentes; 

no entanto, há a necessidade de pessoas prontas para tomá-Lo, possui-Lo, experi-

mentá-Lo e desfrutá-Lo em Sua todo-inclusividade – Dt 1:21; Nm 14:6-9, 24; Js 1:3: 

1. Josué 1:3 indica que, embora Deus tenha dado a Israel a boa terra, Israel ainda 

precisava tomar posse da terra.   

2. Eles precisavam cooperar com Deus levantando-se para cumprir a comissão 

de Deus de possuir a terra – Js 1:10-15. 

B. Josué conduziu os Filhos de Israel para entrar na terra prometida, tomá-la, possuí-

la e desfrutá-la – Js 1:6: 

1. A resposta de Israel a Josué implicava a voluntariedade, a prontidão e eles 

estarem em unanimidade, não somente com Josué, mas também com o Se-

nhor, o Deus deles, como foi expressado ao abençoarem Josué em nome do 

Deus deles – Js 1:16-18. 

2. Israel tornou-se um Josué coletivo, escolhido, chamado, redimido, salvo, trei-

nado, preparado e qualificado por Deus, pronto para prosseguir, sendo um 

com Deus, a fim de tomar posse da terra de Canaã – Js 3:11, 17. 

3. Para ganhar o Cristo todo-inclusivo, precisamos ser um Josué coletivo, lu-

tando a batalha, tomando posse da terra e desfrutando Cristo como a nossa 

herança – Js 1:1-3, 6, 9. 

C. Após ser formado, constituído, disciplinado, treinado e qualificado, o povo de Deus 

chegou às campinas de Moabe, onde esperou para entrar na boa terra e tomar posse 

dela – Nm 36:13: 

1. A formação dos filhos de Israel como um exército para lutar por Deus tipifica os 

crentes do Novo Testamento sendo edificados no Corpo orgânico de Cristo para 

lutar com vistas ao cumprimento da Sua economia – Ef 4:16; 6:12. 

2. O exército de Deus, um Josué coletivo, estava preparado e pronto para tomar 

posse da boa terra sob a bênção de Deus em Sua Trindade Divina e também sob 

a bênção de Moisés, o homem de Deus – Nm 6:22-27; 2Co 13:14; Dt 30:16; 33:1. 

V. “Todos temos de saber o que é a restauração, onde ela está e que tipo de 

pessoa pode levá-la adiante. Todos temos de ver que na restauração do Se-

nhor hoje estamos em um campo de batalha. Devemos ser os Josués e Cale-

bes de hoje, lutando contra as forças de Satanás nos ares, para que possa-

mos ganhar mais de Cristo com vistas à edificação do Corpo de Cristo, es-

tabelecendo e expandindo o reino de Deus para que Cristo possa voltar a 

fim de herdar a terra” (Life-study of Joshua, p. 61). 


