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Série: Visões de Deus:

Introdução

Bom Começo

Homem de fé



Bom Começo

Auxiliar e sucessor

Portanto, dê ordens a Josué, 
fortaleça-o e encoraje-o; 

porque será ele que 
atravessará à frente deste 
povo, e lhes repartirá por 
herança a terra que você

apenas verá.     Dt 3.28

Assumiu o comando



Ninguém conseguirá
resistir a você todos os 
dias da sua vida. Assim 

como estive com Moisés, 
estarei com você; nunca

o deixarei, nunca o 
abandonarei. Js 1.5

Seja forte e corajoso, 
porque você conduzirá
este povo para herdar 

a terra que prometi sob 
juramento aos seus 
antepassados.

Js 1.6

Deus da vitória



Assim diz o SENHOR: 
"Não se glorie o sábio 

em sua sabedoria 
nem o forte em sua 
força nem o rico em 

sua riqueza Jr 9.23

Prepara-se o cavalo 
para o dia da 

batalha, mas o 
SENHOR é que dá a 

vitória       Pv 21.31

Eu lhes causei pânico 
para expulsá-los de 

diante de vocês, como fiz 
aos dois reis amorreus. 
Não foram a espada e o 
arco que lhes deram a 

vitória. Js 24.12



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. Js 1.7

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. Js 1.8

Deus fiel



“Agora estou prestes a ir pelo 
caminho de toda a terra. Vocês 

sabem, lá no fundo do coração e da 
alma, que nenhuma das boas 

promessas que o SENHOR, o seu 
Deus, lhes fez deixou de cumprir-
se. Todas se cumpriram; nenhuma 

delas falhou. 
Js 23.14

Mas, assim como cada uma das 
boas promessas do SENHOR, o 

seu Deus, se cumpriu, também o 
SENHOR fará cumprir-se em 
vocês todo o mal com que os 

ameaçou, até eliminá-los desta 
boa terra que lhes deu.

Js 23.15

não temas, porque eu sou 
contigo; não te assombres, 
porque eu sou o teu Deus; 
eu te fortaleço, e te ajudo, 
e te sustento com a minha 

destra fiel.
Is 41.10 RA



Não sobreveio tentação a vocês 
que não fosse comum aos 

homens. E Deus é fiel; ele não 
permitirá que vocês sejam 

tentados além do que podem 
suportar. Mas, quando forem 

tentados, ele lhes providenciará
um escape, para que o possam 

suportar.     1Co 10.13

Deus pessoal

Obedecer e cumprir

Deus pessoal

Apegar-se 



Deus pessoal

Amar

Deus pessoal

Cultuar

Deus pessoal

Servir



Deus pessoal

Voltem-se de coração 

Conclusão


