
UM NOVO TEMPO 

Josué 1:1-9.



Quantas coisas você já 
planejou fazer no final do ano, 
mas não conseguiu colocar em 

prática no ano seguinte?



Existem algumas “simpatias” que as pessoas 
fazem na passagem de um ano para o outro:

- Roupa branca
- Comer 12 uvas 
- Pular 7 ondas
- Jogar flores no mar
- Não comer animal que cisca
- Comer lentilha
- Colocar folhas de louro na carteira



Conselhos de Deus para um novo tempo 
1- Confiança absoluta em Deus. (vs 9).

“Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais 
penetrou em coração humano o que Deus tem preparado 

para aqueles que o amam” (I Co 2:9).



2- Não se acovardar frente aos desafios. (vs 9).

“Deus não nos deu espírito de covardia, mas de 
poder, de amor e de equilíbrio” (II Tm 1:7). 



3- Viva de acordo com a Palavra de Deus. (vs 7-8).

“Tenha cuidado de fazer conforme a toda a lei 
que meu servo Moisés te ordenou; DELA NÃO 

TE DESVIES, NEM PARA A DIREITA NEM 
PARA A ESQUERDA, para que prudentemente 
te conduzas por onde quer que andares” (vs 7). 



“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e 
luz para o meu caminho” (Sl 119:105). 

“Oh! quanto amo a tua lei! É a minha meditação 
em todo o dia” (Sl 119:97). 

“Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na 
sua lei medita de dia e de noite” (Sl 1:2). 



“Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei”  
(Sl 119:113)

“Abomino e odeio a mentira; mas amo a tua lei”  
(Sl 119:163). 

“Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor; a tua 
lei é todo o meu prazer” (Sl 119:174).



“Não se aparte da tua boca o livro desta lei; 
antes medita nele dia e noite, para que tenhas 
cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele 
está escrito; porque então farás prosperar o 
teu caminho, e serás bem sucedido” (vs 8). 



Conclusão
Precisamos	crer	que	o	Senhor	está	conosco,	que	Ele	é	o	
Deus	do	impossível,	que	Ele	vai	agir	no	tempo	certo	e	da	
maneira	certa.	

“Pereceria	sem	dúvida,	se	não	cresse	que	veria	a	
bondade	do	Senhor	na	terra	dos	viventes”	(Sl	27:13).

“Esta	é	a	vitória	que	vence	o	mundo,	a	nossa	fé”	
	(I	Jo	5:4).


