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A CHAVE DO SUCESSO 
 
INTRODUÇÃO  
O final de um ano e o início de um novo ano geralmente gera novas expectativas de 
vitórias, realizações, sucessos. No entanto, muitas vezes essas esperanças repetidas 
vezes revelam-se como expectativas frustradas, pois o sucesso nunca é garantido pela 
simples razão de se começar um novo ciclo, um novo ano, uma nova década ou até 
mesmo um novo século e/ou milênio como muitos de nós tivemos o privilégio de viver 
há pouco mais de vinte anos. 
Falar sobre a chave do sucesso parece ser o tema de um livro de autoajuda. Aliás, as 
pessoas continuam comprando essas dicas sobre como se tornar rico, feliz etc; em uma 
semana ou um mês entre tantas as promessas absurdas. 
Se é assim, por que, então, propomo-nos a falar sobre a chave do sucesso? 
Será que ela existe mesmo? É acessível? 
Se ela existe e é acessível, por que razão há tanta gente malsucedido na vida? 
Certamente os questionamentos não terminariam aqui e obviamente cada uma dessas 
perguntas mereceria tranquilamente uma palestra. 
Vejamos, portanto, o que diz a Palavra de Deus sobre a receita do sucesso, ou seja, o 
que fazer para ser bem-sucedido? 
 
Texto: Josué 1:7-9 (NVI) - “Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de 
obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou; não se desvie dela, nem 
para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer 
que andar. Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e 
de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus 
caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte 
e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com 
você por onde você andar". 
 
DESENVOLVIMENTO 
 Temos de reconhecer que vivemos em um tempo complexo porque por um lado 
vivemos com os pregadores do evangelho dos bens materiais, a saber, a chamada 
“teologia da prosperidade” que na verdade não se sustenta, pois observamos muitos 
homens e mulheres de Deus - nos tempos bíblicos, ao longo da história e até os dias 
atuais - que foram bem sucedidos e não se tornaram todos necessariamente ricos 
financeiramente. Por outro lado, temos visão dualista que geralmente se tem da vida 
- apregoa a separação radical dos mundos espiritual e natural - e faz pensar que Deus 
está pouco ou nada preocupado com nossa vida terrena porque só nos espera viver 
com Ele no céu, na eternidade etc. 
 A verdade é que Deus fez tudo e se importa com tudo que ele criou sendo natural 
ou sobrenatural - o planeta terra, a vida humana na terra e no além, os animais, as 
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plantas etc. A redenção que nos trouxe O Senhor Jesus Cristo é para os homens e toda 
a criação segundo a Palavra de Deus que afirma que tanto os humanos como a natureza 
aguardam ansiosamente a redenção completa:  
 

“A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam 
revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por 
causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza 
criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa 
liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, 
como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos 
do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como 
filhos, a redenção do nosso corpo” (Romanos 8:19-23) 
 
 Portanto, embora a noção de sucesso para o homem comum muitas vezes difere 
do que é sucesso verdadeiro segundo Deus, sabemos que Ele quer que sejamos bem-
sucedido desde já aqui na terra também como futuramente na eternidade. 
 Observamos na leitura que fizemos no primeiro capítulo de Josué que o próprio 
criador dá a fórmula do sucesso: obedecer à Sua Palavra, não se desviando nem para a 
esquerda, nem para a direita. Muitas pessoas desconhecem esse princípio. Entre os 
poucos que conhecem há um número considerável que não obedecem e, 
consequentemente, nunca serão bem-sucedidos de acordo com a visão e a vontade de 
Deus. Alguns podem até adquirir alguns bens materiais por um tempo, mas não 
podemos dizer que são bem-sucedidos. 
 O Senhor quer que sejamos bem-sucedidos e foi por isso que nos revelou o 
caminho do sucesso que é a obediência à sua lei, sua Palavra, conforme avisa no 
versículo 7 “para que você seja bem sucedido por onde quer que andar” (Js 1.7). Temos 
o reforço da instrução no versículo 8 onde nos orienta a meditar sempre na Palavra - 
de dia e de noite - para que ela não seja apenas uma vaga lembrança de alguns dizeres 
misteriosos ou espirituais. Quando nos pensamos na Palavra de dia e de noite, ela se 
torna viva para nós. Ou seja, ela deixa de ser teórica e se torna prática, conforme alerta 
Tiago:  
 

“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si 
mesmos” (Tiago 1:22). 
 
Ela começa a fazer parte da nossa vida, inspira os nossos planos e orienta as nossas 
decisões. Como diz a Palavra, “só então os seus caminhos prosperarão e você será bem 
sucedido” (Josué 1.8). 
 Podemos ver, então, que não há segredo para descobrir a chave do sucesso. O 
caminho já está revelado e não carece de um conhecimento especial ou reservado para 
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poucos. É algo ao alcance de todos que querem obedecer ao Criador de tudo e que 
quer tenhamos sucesso em nossa caminhada aqui na terra e na eternidade. 
 Obedecendo ao Deus Todo-Poderoso, a vitória é garantida. Nada pode impedir 
isso. Daí é que a coragem não é mais uma sugestão, mas sim, uma ordem, um 
mandamento. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem 
se desanime... (Josué 1.9a). Por que será? Porque a vitória é garantida. Só é preciso 
coragem para executar, viver ou como se diz no jargão evangélico “tomar posse”, 
apropriar-se do que Deus preparou. 
 Muitos dizem que as vezes o sucesso ocorre quando a pessoa certa está no lugar 
certo. Essa idéia muitas vezes está correta, sim, mas acontece que quando nós 
obedecemos à Palavra de Deus, qualquer lugar se torna certo. Isso não é difícil de 
entender porque quando obedecemos ao Deus que é omnipotente, omnisciente e 
omnipresente, o que é lugar certo? Portanto, a questão não é o lugar certo, mas sim, a 
postura certa que é a de obediência. Desta forma, pois o Senhor, o seu Deus, estará 
com você por onde você andar (Josué 1.9a). Isso, sim, é ser bem-sucedido. 
  
Que O Senhor continue nos abençoando! 
 
Mensagem produzida por: Pastor José Nkosi 


