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PÁTRIA E A FORÇA DE UM POVO - Josué 1:1-9. 
 

Cada nação possui suas características peculiares que a definem como tal no 
contexto das demais nações.  A força e poder de uma nação se alicerçam nos valores 
que lhe são pertinentes. Quanto mais aprimorá-los mais se firmará sua identidade e 
influência, tanto sobre os próprios cidadãos quanto sobre os demais povos. Somos um 
povo, uma nova raça, e como tal cumpre-nos buscar e firmar  nossa identidade, bem 
como aprimorar os valores que nos definem. 

PÁTRIA:  DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA E ESPACIAL: v.3-4: “Todo lugar que pisar 
a planta do vosso pé, vo-la dei,  como eu disse a Moisés. Desde o deserto a este Líbano, 
até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o 
poente do sol, será o vosso termo.” Delimitação Geográfica: Tem a ver com distância.  
Delimitação Espacial: Tem a ver com Tempo. 

PATRIOTISMO: ORGULHO E DEFESA DA NAÇÃO, DE SEU PATRIMÔNIO: V.5  
“Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim 
serei contigo; não te deixarei, nem te desampararei.” RESISTÊNCIA: Munir-se de 
arsenal de defesa. V.6.  “Esforça-te, e tem bom ânimo porque tu farás a este povo 
herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria.”  ESFORÇO:  Requer investimento de 
vida, de habilidades, de bens e tempo. V.7 “Tão somente esforça-te e tem mui bom 
ânimo, cuidando de fazer conforme toda lei que meu servo Moisés te ordenou; não te 
desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido 
por onde quer que andares.”   ÂNIMO: Requer solidariedade dos liderados com a 
visão, foco e determinação. 

 CIVISMO: DEDICAÇÃO AOS INTERESSES COMUNS DA NAÇÃO. V.8 “Não se 
aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia  e noite, para que tenhas 
cuidado de fazer conforme tudo  quanto nele está escrito; porque então farás 
prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido.”   ATER-SE ÀS METAS E VALORES 
ESTABELECIDOS:  Efetuar ajustamentos de percursos.  V.9 “Não tu mandei eu?  
Esforça-te e tem bom ânimo;  não te atemorizes, nem te espantes;  porque o Senhor 
teu Deus está contigo, por onde quer que andares.” RESULTADO FINAL DA FORÇA DE 
UM POVO: “Verás que um filho teu não foge à luta......Nem temes que te adore a 
própria morte.....”_edsonbvaleriano_18112018. 

 


