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Tenha bom ânimo 

 Josué 1.1-9 

ESTUDO 
● A palavra do Senhor garante: eu sou contigo, tenha bom ânimo. No início dessa nova 

jornada de Josué, Deus reafirma que Ele estava presente e pronto para fortalecer. Não 

tenha medo do novo! (Pergunta 1).  

Não mergulhe no rio do desânimo! Se manter firme e em fé não significa não ter dificuldades ou 

fingir que elas não existem. (Pergunta 2). 

● Declare a sua fé! Declarar o que a palavra de Deus diz não é triunfalismo ou ufanismo, é 

uma questão de escolha daquilo que eu desejo crer. Se empodere da sua fé! 

● Chore com os que choram, mas não de modo que alimente o problema, e sim que traga a 

palavra de Deus para o conforto e alívio. A primeira pessoa que come do fruto que você fala 

é você mesmo. (Pergunta 3). 

O caos fala, mas a esperança grita para aqueles que creem.  

● Não enalteça a sua tristeza ou sua fraqueza, enalteça o poder de Deus na sua fraqueza, 

enalteça o poder de Deus na sua limitação. Celebre o cuidado, o poder e a força de Deus! 

(Pergunta 4). 

● O Espírito Santo que está em nós não é um espírito de medo, é um espírito de fortaleza, 

de poder. Esse espírito também nos conduz, nos mantém firmes e posicionados. Saiba 

discernir os ventos de direcionamento de Deus na sua vida. (Pergunta 5). 

● Levanta-te e passe o Jordão! Deus não está atrás da sua força, ele está atrás da sua 

disponibilidade e paixão. Deixe de ser a promessa, seja de fato um potencial nas mãos de 

Deus. Disponha-te! Como fui com Moisés, assim serei contigo! (Pergunta 6).  

PERGUNTAS 
1. Como você reage a novos desafios? O que podemos aplicar da experiência de Josué nas 

nossas vidas? 

2. Como combater o desânimo? 

3. Do que as suas palavras estão cheias? Você lê mais a bíblia ou os jornais que estão na sua 

tela? 

4. Como você costuma começar o seu dia? O que você declara? 

5. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, por que cedemos tanto ao medo? 

6.  Quando Deus te convida a “passar o Jordão” qual tem sido a sua resposta? 
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BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m  
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado).  
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h.  
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m.  
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
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