
 

 
 

DISCIPULADO 12/2020 
 
 

TEMA: APRENDENDO COM OS ERROS 
Josué 6: 1-10 

 
O que é perder? É quando perdemos algo e não aprendemos nada, isto é perder. Agora, se 

perdeu, mas você aprendeu como não fazer, então não é perder, você aprendeu como não 
fazer. 

 
Depoimento de Thomas Edison sobre a invenção da lâmpada: 

Thomas Edison fez nada menos do que 700 experimentos infrutíferos durante longos anos. 
Um dia, um dos seus auxiliares, desanimado com tantos fracassos, sugeriu a Edison que 
desistisse de futuras tentativas, porque, depois de 700 tentativas, não havia avançado um 

só passo. Ao que ele respondeu: “O quê? Não avançamos um só passo? Avançamos 700 
passos rumo ao êxito final! Sabemos de 700 coisas que não deram certo! Estamos para 

além de 700 ilusões que mantínhamos anos atrás e que hoje não nos iludem mais. E a isso 
você chama perda de tempo?”. 
 

A idéia do discipulado hoje, é ver em Josué; discípulo que soube valorizar tudo que viu e 
ouviu ao lado do seu mentor Moisés, que mesmo sem dizer palavras soube observar e 

extrair grandes ensinamentos ao lado do seu líder.  
 

Quem foi Josué? Servidor de Moisés 
Josué 1:1 “E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do SENHOR, que o SENHOR falou a 
Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo...”  
Como servo, a todo tempo ao lado do seu líder, soube respeitar a sua liderança em tudo. 
Você nunca encontrará Josué longe do seu líder, ou distante ou distraído fazendo outras 

coisas. Josué mostra a importância em ser um discípulo focado no propósito, no qual só 
trazia alegria ao coração do seu mentor.  

 
Lembre-se: Quem não é visto nunca será lembrado. 
Como discípulo, você está perto ou longe do seu mentor? 

 
Josué sempre ao lado observa os passos do seu líder. 

Êxodo 33:11 “E falava o SENHOR a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu 
amigo; depois tornava-se ao arraial; mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, 
nunca se apartava do meio da tenda.” 



 
Josué esperando o seu líder no pé do monte por 40 dias 

Êxodo 32: 16-17 “E virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho 
na mão, tábuas escritas de ambos os lados; de um e de outro lado estavam escritas. E 
aquelas tábuas eram obra de Deus; também a escritura era a mesma escritura de Deus, 
esculpida nas tábuas.  E, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido 
de guerra há no arraial”. 
 
Sempre digo que ninguém nasce pronto, na verdade, decidimos ser quem gostaríamos de 

ser. 
- Ninguém nasce líder, se faz líder. 
- Ninguém nasce pastor, se torna pastor.  

- Ninguém nasce pai, nascemos filho e nos tornamos pai. 
- Ninguém nasce professor, mas aluno e se torna professor. 

 
Foi exatamente o que aconteceu com Josué.  

Deus o chamou em um tempo difícil, no qual seu mentor havia morrido, e  o motiva a dar 
continuidade à chamada da terra prometida. Josué, sabendo do desafio ficou com medo, 
mas o próprio Deus o motiva e anima, mostrando que seria com ele por onde ele andasse.  

 
O que vejo na vida de Josué é um discípulo que soube filtrar as atitudes do seu mentor, e 

no momento como líder, ele faz muito melhor. 
Quantos espias Moisés enviou para espiar a terra? 12 
Quantos trouxeram bons relatórios? 2  

Quantos espias Josué enviou a Jericó? 2 
Ele observado havia e se tornou um líder ainda mais excelente.  

 
Como discípulos, não podemos questionar as decisões do nosso mentor, o que precisamos 

é saber filtrar, para que no momento que chegar a nossa vez, podermos fazer muito 
melhor.  
“Se você tem um mentor sobre sua vida você tem a obrigação de ser melhor.” Amém 

 
 

O que aprendemos com Josué  
 

1) Aprender com os erros, para não errar mais, é muito importante. 
Josué mostra-se um líder completo, no qual estando sempre ao lado de Moisés, conseguiu 
filtrar o que poderia ser feito melhor e agir de forma correta. 

 
2) Josué ganha o coração do povo para o seu sonho. 

Josué só disse: “Da volta em silêncio e só grita quando eu ordenar”. Ganhar a confiança de 
uma multidão, de mais de 600.000 soldados é desafiador, e foi o que ele alcançou.  
Você não vai encontra, na liderança de Josué, um povo murmurando contra ao líder ou 

contra as condições em que estavam vivendo, como foi com Moisés. 
 

Precisamos saber ser inteligentes e aprender com nossos erros, mas ser sábio e aprender 
com os erros dos outros. 

 
Temos uma Bíblia sagrada, onde tudo já pronto, mostrando o caminho da vitória para uma 
multidão. O que falta então? É colocar em pratica e decidir formar a nossa equipe de 12, 

como o maior mentor Jesus o fez. 
 

 



3) O líder tem que ser exemplo. 
O que levou o povo respeitar as voltas em Jericó sem murmurar? 

O que ele como servo fazia muito bem: exemplo. 
 
Você só terá aquilo que dá. 

Sempre digo que as palavras podem consolidar, mas só o exemplo arrasta. (líder de 
caráter). Para tudo tem um preço a ser pago, mas vai valer a pena. 

 
4) O líder precisará antes de mais nada, ter intimidade com Deus. 

(v. 2) “Então disse o SENHOR a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e 
aos seus homens valorosos”.  
 

Não há possibilidade alguma ter conquista sem ter contato de comunhão com Deus.  
 

Lembre-se: Tudo primeiro se dá no reino do Espírito. Deus disse antes mesmo de lutar 
contra Jericó: “já tenho dado”. Quando temos intimidade com o Pai, sabemos que as 

nossas lutas já são todas vencidas antes.  
 
O mentor precisará ser um agente de fé para o seu discípulos. 

 
5) O povo tem que ser um 

Na liderança de Josué, você não encontra competição no meio do povo.  
É impossível uma igreja alcançar multidões sem que haja unidade na equipe.  
 

Como líderes, precisamos saber que estamos no mesmo time, assim, a conquista de uma 
equipe e a conquista de todas as equipes. (leia Gn 11:6). 

__________________________________________________________________________  
 

Na visão celular o mais importante é o enviar. 
Para chegar precisaremos passar: Ganhar / consolidar / Discipular 
Uma multidão acontecerá através de gerações formadas. 

 1x 12 / 1 x 12 / 1 x 12 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 Não esqueça de orar para estratégia de 2021 (Abertura de bases). 


