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Quando os filhos de Israel estavam 
se preparando para cruzar o Rio 
Jordão, Josué enviou os sacerdotes 
à frente com a Arca da Aliança. 
Ele instrui 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 sigam-na.1 Desse modo 
saberão que caminho seguir, pois 
vocês nunca passaram por lá.”2

“Nunca passaram por lá.” Eu 
muitas vezes me sinto assim. Deparo-
me com uma situação ou dilema 
novo para mim e não sei como lidar 
com a coisa. Devo ir embora ou 
ficar? Devo aceitar esta oferta ou 
recusá-la?

Algumas decisões na vida são 
fáceis. Às vezes o caminho pela frente 
parece bem reto, mesmo que nunca 
tenha passado por lá. Outras vezes, 
caminhamos em terreno desconhecido, 
com perigos em potencial e armadilhas 
por toda a parte.



Os filhos de Israel não sabiam 
o que iria lhes acontecer. Sabiam 
que tinham que continuar em 
frente, visto que havia uma terra 
prometida à sua espera, mas 
também havia o Rio Jordão 
bloqueando sua passagem.

Devem ter se perguntado, 
“Como é que vamos conseguir 
atravessar esse rio, quanto mais 
conquistar a terra inteira?” Quer 
dizer, lá estava uma nação de 
milhões de pessoas, fora seus 
animais e posses, cruzando um 
rio transbordando para invadir o 
território ocupado pelo inimigo.

Os Israelitas não tinham passado 
por lá antes; não sabiam o que 
fazer. Por isso tinham que seguir 
a Arca. A Arca representava o 
Espírito de Deus e Suas promessas. 
Ao seguirem a Arca—ao 
seguirem a Deus—podiam andar 
confiantemente, sabendo que 
seguiam na direção certa.



Mas seguir a Deus pode ser bem 
difícil. O caminho ao qual Ele nos guia 
nem sempre parece fazer sentido. 
Às vezes, pode parecer algo bem 
maluco, como daquela vez que Ele 
disse para Josué, “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.’”3 Em 
outras palavras, “Vão para o rio e 
então vejam o que Eu vou fazer.”

“Assim que os sacerdotes que 
carregavam a Arca da Aliança 
chegaram ao Jordão e seus pés 
tocaram as águas, a correnteza parou 
e formou-se uma muralha a grande 
distância.”4  E os sacerdotes ficaram 
parados em terra seca no meio do 
Jordão enquanto todos os israelitas 
atravessavam com segurança.

Essa história nos dá uma fórmula 
incrível para tomarmos decisões. 
Quando se deparar com escolhas 
difíceis, coisas pelas quais “nunca 
passou”, e tiver que lidar com desafios 
totalmente novos ou aparentes 
impossibilidades, lembre-se de manter 
os olhos em Jesus. Ele está na frente, vai 
à sua frente, e basta obedecer às Suas 
instruções e seguir aonde Ele guiar.



Se você se apressar na frente dEle, 
não saberá aonde está indo—e pode 
acabar seguindo na direção errada. 
Só Deus sabe o que há pela frente, 
então é uma boa ideia seguir por 
onde Ele guiar.

Deus Se importa com você e com 
os seus problemas, preocupações e 
dilemas tanto quanto Se importava com 
o de milhões de israelitas nas margens 
do Rio Jordão. Deus prometeu que você 
vai encontrá-lO quando O buscar com 
todo o seu coração.5 Então, se fala 
sério sobre encontrar Suas respostas e 
ter Sua orientação na vida, O busque, 
conte-Lhe sobre suas preocupações 
e questões, ouça as Suas respostas, 
e esteja disposto a obedecer às Suas 
instruções, e então pode estar certo de 
que Ele vai guiar e orientar você.

Obs.: Encontrará a narração da história de 
Josué e o seu povo atravessando o rio, assim 
como quando eles derrotaram Jericó, aqui.
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