
CONQUISTANDO O PROPÓSITO DE DEUS 
 

Sabemos que não podemos ceder às propostas do diabo (faraó), para não 
perdemos de vista nosso alvo principal: o grande arrebatamento dos salvos. 
Porque, na verdade, essa deve ser a meta de cada crente em Jesus. 
 
No entanto, como mantermos essa postura se não tivermos propósito de 
vida? 
 
Quando um crente perde seu propósito, ou ainda, nunca estabeleceu 
propósito em sua vida, facilmente tirará seu coração do alvo final, que é o 
Reino de Deus.  
 
Por outro lado, o crente que empenha sua vida, dia após dia, em cumprir o 
propósito que Deus lhe revelou, terá muito mais força para dizer não a faraó 
e manter seus olhos e seu coração no Reino de Deus.   
 
Por isso, hoje, vamos aprender com a experiência de Israel, o povo de Deus 
no Antigo Testamento, cujo propósito de vida era conquistar Canaã. 
 
Para eles, Canaã literalmente trava-se de um lugar geográfico, mas, para 
nós, a Igreja, o povo de Deus no Novo Testamento, Canaã refere-se muito 
além de um lugar, mas refere-se a uma missão a ser cumprida, onde muitos 
se converterão a Jesus, a fim de que venha o grande dia do Senhor. 
 
 
 

Nm 13.1,2 - “E falou o Senhor a Moisés, dizendo: 
Envia homens que espiem a terra de Canaã, 

que eu hei de dar aos filhos de Israel... 
 
1. TENHA EM MENTE QUE CANAÃ(O SEU PROPÓSITO) É ALGO 
PROMETIDO POR DEUS 
 
Antes de partirmos para Canaã, precisamos ter recebido de Deus a 
revelação do que será nosso e a confirmação (ordem) que é hora de 
conquistar (Ministério, casamento, família, profissão, moradia) 
 



Muitas coisas o Senhor nos permitirá criar e desenvolver, mas, desde que 
seja dentro do que Ele estabeleceu. Nunca crie propósitos sem saber antes 
a vontade de Deus. 
 
Só Deus sabe que propósito de vida satisfará nosso coração - “Confia no 
Senhor e espera nEle e Ele satisfará o desejo do teu coração”. 
 
 

Nm 13.3 - “E enviou-os Moisés do deserto de Parã, 
Segundo a orientação do Senhor; 

todos aqueles homens eram cabeças 
dos filhos de Israel” 

 
2. OLHE CANAÃ COM O MESMO OLHAR DE UM É LIDER, UM 
CONQUISTADOR 
 
Uma vez recebido a revelação, precisamos espiar, planejar, avaliar, para 
conquistarmos no momento certo, no tempo de Deus. 
 
Temos que espiar com olhos e coração de conquistadores, não de escravos, 
pois, um príncipe não enxerga pequeno, porém, como visionário, vê o que a 
maioria do povo nem sonha. 
 
Um Conquistador visionário, corajosamente consegue colher Frutos, antes 
mesmo de sua conquista. Em Nm 13.23 diz que eles colheram um cacho de 
uva que fora necessário dois homens para carregar. 
 
 
 

Nm 13.30 - “Então Calebe fez calar o povo perante 
Moisés, e disse: subamos animosamente, 

e possuamo-la em herança: porque certamente 
prevaleceremos contra ela”. 

 
3. TENHA A CERTEZA QUE CANAÃ É LUGAR DE GUERRA E DE 
CONQUISTA, NÃO DE DESCANSO (Nm 13.30). 
 
 
Canaã não representa o Céu como muitos pensam, mas, o propósito de 
Deus; 



Em Canaã tomaremos das mãos do diabo de volta, tudo o que é nosso por 
herança; 
 
Somente em Canaã nossos Dons, Talentos e Recursos fluirão como em 
nenhum outro lugar. 
 
 
Nm 14.6-9 “...Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra 

e no-la dará, terra que mana leite e mel...” 
 
4. ENTRE EM CANAÃ COM FÉ INCONDICIONAL NO CORAÇÃO. 
 
Em Canaã é o Senhor quem peleja por Nós; 
 
Em Canaã o Senhor derruba as muralhas à nossa frente; 
 
Em Canaã até mesmo o sol pode parar, pela mão Deus, até que sejamos 
Vitoriosos. 
 
 
 

“...Mas, os vossos filhos, de que dizeis por presas 
serão, meterei nela e eles saberão 
da terra que vós desprezastes...” 

Nm 14.29-32 
 
5. NÃO RECUE DE CANAÃ POR MEDO, OU ENTÃO DEUS LEVANTARÁ 
OUTRA PESSOA EM SEU LUGAR (Nm 14.29-32) 
 
Canaã precisa ser conquistada, porque é parte do grande plano de Deus 
para a humanidade. 
 
A Morte do Povo de Canaã foi decretada porque a iniqüidade deles encheu a 
medida de Deus. 
 
Os 10 Espias que recuaram, morreram. Mas Josué e Calebe foram levados 
por Deus até o grande propósito daqueles 40 Dias. Ambos creram, por isso 
não foram substituídos. 
 
 



6. SAIBA QUE, DEPOIS DE CONQUISTADA, CANAÃ DEIXA DE SER 
CANAÃ E TORNA-SE O LUGAR DA PROMESSA 
 
O nome Canaã vem do neto de Noé, cujo pai, Cam foi amaldiçoado por 
Noé.. 
 
As maldições que prevaleciam em Canaã, por causa da desobediência, 
darão lugar às bênçãos como fruto da obediência à Deus. 
 
Porém, temos que permanecer arando a terra, sempre, para que nosso 
coração não queira se apegar a outros reinos, que não o Reino de Deus. 
 
 
CONCLUSÃO: Hoje é o dia que Deus reservou para desafiar você a 
conquistar Canaã. Qual será sua postura diante deste desafio?  
                                                                                                                                                      


