"Onde quer for, o que acontecer, como for"
Josué 3: Seja forte e corajoso
11 de março de 2017
Boa noite e bem-vindo à Igreja do Redentor. Agora quero lhe fazer uma
pergunta esta noite. Talvez você tenha ouvido a frase "Sem visão, o povo
perece." Provérbios 29:18. Você concorda com essa afirmação? Agora
esqueça apenas por um minuto que está na Bíblia e você deve concordar
com ela. Mas, na prática faz sentido em sua vida?
Provavelmente sua resposta é sim, Pastor Jay ... Concordo. Porque todos
nós já estivemos situações onde não há visão ... Talvez você tenha
estado numa igreja sem direção, num ambiente de trabalho com um líder
fraco, num grupo de estudo da escola onde ninguém avançou e liderou, ou
em um ambiente onde as pessoas estavam constantemente evitando a
responsabilidade. Se você esteve lá, você entende a importância da visão.
Se alguém não se aproxima e diz ... Aqui está a nossa visão, é nesta
direção que estamos indo, e é assim que vamos chegar lá ... Se
alguém não tomar a frente e dizer isso, é improvável que alguma coisa
seja feita. E o resultado é que as pessoas não só não vão florescer, mas, a
longo prazo, elas vão perecer.
Há cerca de um mês começamos nossa nova série no livro de Josué.
Lembre-se que Josué estava participando de uma das mais importantes
transferências de liderança que já teve lugar na história da humanidade.
Ele foi escolhido para carregar o manto de Moisés. Moisés era, sem
dúvida, o maior de todos os santos do Antigo Testamento. Ele tinha alguns
sapatos grandes para preencher. Mas o Senhor foi fiel para prepará-lo.
Deus deu a Josué duas promessas. Um era a promessa de vitória, e a
outro era uma promessa de Sua presença ... E deu a Josué um comando.
Ele chamou Josué repetidas vezes para ser forte e corajoso.
Josué foi chamado para levar o povo para a Terra prometida, Canaã. A
terra que foi prometida a Abraão, a terra que Moisés e seus antepassados
nunca viram. Josué um dia veria esta terra. E assim exigiria uma visão
além do comum. Exigiria obediência além do comum. Exigiria rendição e

risco muito além do comum. A simples verdade é esta. Sem uma visão
clara, as pessoas que seguiam Josué não sobreviveriam. Eles
pereceriam. Posso imaginar Josué neste momento dizendo a Deus ...
"Onde quer que eu for, o que acontecer, do jeito que for, Deus ... Eu
vou segui-lo, não importa o custo."
Então, quando abrimos nossas Bíblias em Josué capítulo 3, precisamos
ser lembrados de que se mudar para a terra prometida foi a maior coisa
que já aconteceu com esse grande grupo de israelitas. Mais de um
milhão de pessoas foram levadas a atravessar um rio que parecia
impossível. Como eles responderiam ao desafio do que estava diante
deles? E como Josué os guiaria? Vamos ler em Josué 3:1-17
1 De manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e
foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 2 Três
dias depois, os oficiais percorreram o acampamento 3 e deram esta ordem
ao povo: “Quando virem a arca da aliança do SENHOR, o seu Deus, e os
sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigamna. 4 Mas mantenham a distância de cerca de novecentos metros entre
vocês e a arca; não se aproximem! Desse modo saberão que caminho
seguir, pois vocês nunca passaram por lá”.
5 Josué ordenou ao povo: “Santifiquem-se, pois amanhã o SENHOR fará
maravilhas entre vocês”.
6 E disse aos sacerdotes: “Levantem a arca da aliança e passem à
frente do povo”. Eles a levantaram e foram na frente.
7 E o SENHOR disse a Josué: “Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo
o Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. 8
Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que
carregam a arca da aliança: Quando chegarem às margens das águas do
Jordão, parem junto ao rio”.
9 Então Josué disse aos israelitas: “Venham ouvir as palavras
do SENHOR, o seu Deus. 10 Assim saberão que o Deus vivo está no meio
de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os
hititas, os heveus, os ferezeus, os girgaseus, os amorreus e os
jebuseus. 11 Vejam, a arca da aliança do Soberano de toda a terra
atravessará o Jordão à frente de vocês. 12 Agora, escolham doze
israelitas, um de cada tribo. 13 Quando os sacerdotes que carregam a

arca do SENHOR, o Soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a
correnteza será represada e as águas formarão uma muralha”.
14 Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o
Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. 15
(O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita.) Assim
que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão
e seus pés tocaram as águas, 16 a correnteza que descia parou de correr
e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada
Adã, nas proximidades de Zaretã; e as águas que desciam para o mar da
Arabá, o mar Salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o
rio em frente de Jericó. 17 Os sacerdotes que carregavam a arca da
aliança do SENHOR ficaram parados em terra seca no meio do Jordão,
enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou
pisando em terra seca.
Você tem que imaginar a cena aqui. Cruzar este rio para Josué e seu povo
certamente parecia uma impossibilidade total. Durante a maior parte do
ano, o rio Jordão tinha cerca de 100 metros de largura, mas na época da
cheia da primavera, o rio transbordava suas margens e passava a ter 1
kilómetro e meio de largura. Este rio não era um riacho de águas
tranquilas, mas tinha uma correnteza forte, turbulenta e estava
inundando ... Então pensa que você está la. Nadar através dele estava
fora de questão. Seria impossível fazer raft. Lembre-se que era uma nação
inteira de pessoas que precisavam atravessar o Jordão. Mulheres,
crianças e idosos. Animais e bagagens. Não havia nenhuma opção real
viável. A única opção para o povo era confiar na liderança de Josué e,
mais importante, confiar em Seu Deus. Caminhar pela fé e não pela vista.
E assim são dadas as instruções, começando no versículo 2. Primeiro,
Deus os chama a esperar antes de prosseguir. Esperar três dias.
É um grande lembrete para nós, que o tempo de Deus nunca é o nosso
tempo. Esperar por três dias deve ter deixado o povo maluco. Eles já
estavam intimidados com o pensamento de atravessar este rio, agora eles
têm três dias para meditar sobre a sua incapacidade. É quase como se
Deus lhes dissesse ... "Eu quero que vocês se sintam inadequados,
para que vocês saibam, que quando eu atuo em seu favor que eu fiz
isso por vocês".

Eu posso imaginar que eles estavam murmurando e reclamando.
Talvez por três noites, eles estavam sentados ao redor da fogueira,
resmungando ... “Quem é este Josué? Estou começando a ter minhas
dúvidas sobre ele. Eu não tenho certeza sobre seus planos, sua
visão. Que idéia estúpida para ele nos trazer aqui quando o rio está
em uma fase de cheia. Moisés nunca teria feito isso!”
Quando o tempo de Deus não se alinha com nosso tempo, temos uma
tendência a resmungar e reclamar. Mas resmungar é exatamente o
oposto de caminhar na fé e confiar em Deus.
Sobre o que você está reclamando noite? Onde você não está confiando
em Deus, onde você não anda na fé? O que vejo nesta espera é uma
lição para nossas vidas. Pense no rio que eles estavam se aproximando.
Pense nas águas deste rio como uma variedade de todas as
circunstâncias em nossas vidas. De todas as dificuldades. Agora imagine
como se as águas estivessem falando aos israelitas, desafiando-os ...
"Como você se atreve a pensar que vai superar suas dificuldades e
atravessar este rio?" Veja todas as situações em sua vida que você não
tem controle."
Temos uma tendência a murmurar quando o tempo de Deus não está
alinhado com o nosso, talvez porque temos um sonho que não se
concretizou, ou um problema que ainda não foi resolvido. Mas, muitas
vezes, estamos apenas na beira de ter esse sonho realizado, aquele
problema respondido, aquela situação resolvida. Deus está quase pronto
para responder ... O dia do cumprimento está bem próximo. Mas não o
reconhecemos porque estamos reclamando.
Se esperarmos no Senhor, se confiarmos nele ... quando andamos pela fé
e não pela vista, reconhecemos que o tempo de Deus é muito melhor. É
como se Deus estivesse dizendo aos israelitas aqui a mesma coisa que
ele nos diz. Eu escolhi este momento perfeito para demonstrar meu poder.
Para que você e todos saibam que minha glória está sendo demonstrada.
Então Josué começa a compartilhar sua visão com o povo.
Ele pede que eles se concentrem em três coisas.
Primeiro, eles deveriam se concentrar na Sua presença.

Lembre-se que a promessa de Deus a Josué no capítulo 1 é que Ele
estaria com ele. Que nunca o deixaria nem o abandonaria.
Essa promessa de presença foi demonstrada pela arca da aliança.
Agora compreenda que a arca da aliança era uma celebração constante
da presença de Deus. A arca significava tangível e fisicamente que Deus
estava com o povo.
Como era essa arca? A arca tinha cerca de quatro pés de comprimento,
dois pés de largura e dois pés de profundidade. Dentro havia as tábuas da
lei e maná. A arca foi antes deles, cerca de um quilômetro à frente. E a
mensagem de Deus para Seu povo era simples. Fixe seus olhos na arca.
Não olhe para a direita ou para a esquerda. Tire seus olhos do mundo.
Fixai os vossos olhos na arca da aliança muito adiante de vós.
Ao olhar para este templo esta noite, creio que, muitas vezes, nossas
maiores ansiedades podem ser postas em repouso simplesmente
lembrando-se de que Ele está conosco. Lembrando que Sua presença
está constantemente conosco. Por causa de Jesus, não precisamos mais
seguir uma arca. Por causa de Jesus, temos Seu Espírito vivendo dentro
de nós. Assim, assim como os israelitas fixaram seus olhos na arca,
devemos fazê-lo com o nosso Salvador.
Lemos isso em Hebreus 12: Portanto, já que estamos cercados por uma
tão grande nuvem de testemunhas, jogue fora tudo o que impede e o
pecado que tão facilmente se entrelaça. E corramos com perseverança a
carreira marcada para nós, fixando nossos olhos em Jesus, autor e
consumador da fé. Pois a alegria que se lhe apresentou suportou a cruz,
desprezando a sua vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus.
A segunda coisa que Josué os chama a fazer é consagrar-se.
Isso teria incluído preparação espiritual para o que estava prestes a
acontecer. Talvez eles jejuassem, lavando suas roupas. Talvez eles
tenham se abstido das relações sexuais. A idéia era simples: preparar-se
para o que o Senhor estava prestes a fazer.
Alguns de vocês querem ver um avanço em sua vida. Alguns de vocês
estão carregados de problemas, os mesmos problemas, ano após ano ...

E você não vê nenhuma mudança. Alguns de vocês não entendem por que
não viram nenhum avanço. E eu acredito que há um princípio aqui. É o
princípio de consagrarmo-nos realmente perante o Senhor. Para nós, isso
significa jejum e oração. Isso significa estar em Sua palavra. Isso significa
remover coisas de sua vida que não agradam ao Senhor.
Se no seu tempo livre, você só tem uma dieta de televisão, filmes, mídias
sociais, etc hora após hora após hora ... é difícil ver como você tenha um
relacionamento vibrante com Jesus. Você precisa cortar algumas coisas na
raiz, para concentrar sua vida em Jesus. Não há avanço sem
consagração. Não é que você tenha que ser perfeito, mas é um princípio
que vemos em toda a Escritura. Mesmo no novo testamento vemos que
alguns demônios não sairão se não estivermos preparados pelo jejum e
oração. Não é uma fórmula, nem é salvação baseada em obras, é
simplesmente um princípio bíblico. Consagra-te, e amanhã Deus fará
grandes coisas entre vós.
Quantos de vocês querem ver Deus fazer grandes coisas em sua vida?
Quantos de nós queremos ver Deus fazer grandes coisas em nossa
cidade? Devemos ser um povo consagrado ao Senhor. Nós não devemos
fazer a pergunta ... Quanto podemos nos dar bem mesmo com (sexo /
álcool / tatuagens / filmes), mas o que é que agrada o Senhor? Oh como
eu anseio por um povo que anseia por avanço espiritual. Mas isso não
vem sem consagração da nossa parte. Porque Jesus honra isso.
Consagrar significa rendição total. Lembre-se do capítulo 1, versículos
16-18, o povo 16 respondeu a Josué: "Tudo o que você nos ordenou
faremos, e onde quer que nos envie iremos. 17 Assim como
obedecemos a Moisés, assim vos obedeceremos. Só que o Senhor
vosso Deus esteja convosco como esteve com Moisés. 18 Quem se
rebelar contra a tua palavra e não a obedecer, tudo o que tu lhes
mandares será morto. Apenas seja forte e corajoso! "
O princípio é este. Onde quer que seja, O quer que aconteça. Foi uma
rendição total. Eles não tinham idéia de como eles iriam chegar a Canaã
naquele momento. Mas eles tinham um onde quer que fosse, o que
acontecesse, do jeito que que fosse.

Essa é a terceira coisa que Josué ordenou que fizessem. Sair na fé.
Tomem um risco.
Eles foram chamados a entrar no rio Jordão sem nenhuma garantia. Eu
posso imaginar que eles estavam querendo apenas um pouco de
evidência de antemão. Como Deus, à medida que nos aproximamos,
apenas separamos as águas antes do tempo, para que possamos ter
certeza sobre tudo isso. Mas Deus está dizendo ... Ponha o seu pé e eu
separarei as águas. Eu não vou separar as águas até que você ponha seu
pé. Vineyard pastor John Wimber disse há anos. Fé se soletra Risco.
Amigos, há muita liberdade no momento da rendição total. Quando você
chegar ao lugar em sua vida, onde você entende que você não é o Mestre
do Universo, mas você faz parte de Sua história, tudo muda.
Anos atrás Luciane e eu tivemos esse momento. Este momento de Onde
quer que seja, o que quer que aconteça, do jeito que for. Era o ano de
2008 e estávamos contemplando o que devemos fazer com a próxima fase
de nossas vidas. Sabemos que Deus estava nos chamando para fora da
nossa igreja local. Não sabíamos se plantaríamos uma igreja na Flórida,
trabalharíamos em uma organização de plantação de igrejas, talvez
aceitássemos um emprego com outra igreja ou nos mudássemos para o
Brasil. Para ser honesto, mudar para o Brasil não estava no topo da lista.
Os riscos eram altos de mais. E uma noite, enquanto estávamos
caminhando pela Praia da Barra perto do Posto 9, eu me abaixei na areia
e escrevi as letras WWH. Eu senti que Deus falou comigo claramente
dizendo ... Jay, você precisa estar pronto para qualquer coisa. E eu
respondi. Eu estarei Deus. E essas letras significavam as palavras "Onde
quer que, o que acontecer, do jeito que acontecer em Inglês."
Quero dar minha vida a você, Deus. Quero que te honremos com nossas
vidas. Posso dizer honestamente que foi um momento de rendição para
nós. Foi difícil para nós. Mas nós sabíamos que onde Deus guia, Ele
provê. Foi difícil para mim. Eu estava saindo de uma situação com uma
grande igreja. Eu estava deixando algo conhecido por algo desconhecido.
Eu estava me entregando à vontade do Senhor. E não foi fácil.

Você vê aqui está a parte mais difícil. Tudo na nossa cultura nos diz que
estamos no controle. Que é tudo sobre nossos direitos. Nada em nossa
cultura nos ensina a nos rendermos. Mas Jesus é nosso exemplo.
Quando Jesus foi para a Cruz ... o que ele disse? "Não a minha vontade,
mas sua vontade seja feita."
Aqui está o ponto. Se você quer ver os propósitos, planos e sonhos de
Deus tornarem-se uma realidade em sua vida. Ele começa com a rendição
total. E se 2017 for o ano em que você realmente vai entregar tudo em
sua vida? Render-se significa que não estamos mais fazendo nossos
planos e pedindo a Deus para abençoá-los. Render-se significa que Deus
faz os Seus planos e abençoa tudo o que Ele estabeleceu para nós.
Deus não vai abençoar os seus planos, se você está namorando um nãocristão. Deus não vai abençoar suas finanças, quando você não é
generoso com sua igreja local, nem com Seu povo. Deus não vai abençoar
sua saúde quando você come uma dieta de apenas lixo. Deus não vai
abençoar áreas de suas vidas onde você não está colocando-o em
primeiro lugar, antes de todas as coisas. Porque você está colocando ele
atrás de seus planos. Mas Deus deve ser antes de todas as coisas.
Da mesma forma que a arca foi perante o povo, Deus nos chama a nos
rendermos primeiro, a fixar nossos olhos nele primeiro, e então Ele
abençoa nossos planos.
Eu sei que em nosso ministério, Luciane e eu vimos isso. Nós nem sempre
fomos fiéis para nos render como deveríamos. E certamente não somos o
herói desta história. Mas vimos Deus abençoar os nossos planos, uma e
outra vez, por avançarmos na fé e entregando a direção de nossas vidas
ao Senhorio de Jesus Cristo.
Vamos voltar ao nosso texto e ver o que aconteceu no final deste capítulo.
Tendo saído pela fé, começaram a ver Deus operando. Deus fez um
milagre. As águas ficavam ainda ao lado das margens do rio.
Foi uma intervenção incrível. Imagine a água, tão alta como você poderia
ver, parado ainda nos lados das margens.
Amigos, precisamos andar pela fé e não pela visão. Quando Jesus está
acima de todas as outras coisas em nossas vidas, começaremos a ver

coisas incríveis acontecerem. Na nossa igreja. Em nossos casamentos.
Em nosso local de trabalho. E em nossas famílias.
Eu não sei sobre você, mas eu quero ver mais histórias que diga, "Onde
quer que eu vá,o que acontecer, como eu for" escritas como parte de
nossa igreja. Quero que sigamos a visão de Josué ... Concentrar-nos em
Sua presença, consagrar-nos e avançar na fé, no risco, na entrega total.
Acredito que assim faremos, coisas maiores virão para nossa pequena
igreja. Seremos um incrível testemunho a Jesus.
O pastor Sam Storms observou algo que eu achei muito interessante neste
texto. O movimento da escravidão para a filiação. Alguns de vocês ainda
estão vivendo em escravidão, porque vocês não conhecem Jesus. Jesus
morreu por você. Seu sangue foi derramado por você, para que você
pudesse experimentar o perdão de seus pecados. Para que você pudesse
experimentar Sua presença. Sem Jesus, não há quantidade de obras ou
consagração que o levem ao Reino de Deus. É somente pelo Seu sangue.
Seu sangue que nos dá vida eterna, que é um dom gratuito. Você
conhece esse Jesus que oferece a vida eterna? Ou você ainda está
vivendo em escravidão?
É interessante… Assim como Deus separou as águas do Mar Vermelho, a
fim de provocar o Êxodo dos Filhos de Israel, da sua escravidão para a
liberdade, no deserto ... Da mesma forma ... Deus separou as águas do
rio Jordão, para prover para o seu povo uma entrada na terra prometida,
na herança de todas as promessas que Ele tinha para eles.
Talvez quando você olha para o seu pecado, você vê como Deus
providenciou uma saída ... Como Ele separou as águas para você. Mas
Ele não só lhe forneceu um caminho para sair da escravidão. Ele também
partiu as águas para você entrar na terra prometida. Viver uma vida cheia
de fé, cheia de riscos. Viver uma vida cativada pela Visão de seu Pai.
Viver uma vida de risco é difícil, porque a maioria de nós quer ver Deus
agir antes de colocar os pés na água, assim como os israelitas. Mas Deus
nos chama a caminhar pela fé, não pela vista. Você está aberto a
descobrir a alegria da rendição total? Você está aberto a deixar Deus
escrever uma história que diga "Onde quer que eu vá, O que quer que
eu faça, Do jeito que for” em sua vida? Vamos orar.

