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1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: 
2. "Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar 

na terra que eu estou para dar aos israelitas. 
3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. 
4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar 

Grande, no oeste. 
5. 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. 
6. "Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus 

antepassados. 
7. 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. 

8. 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. 

9. 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". 

Nova Versão Internacional 



“Como é feliz aquele que não segue o 
conselho dos ímpios, não imita a 
conduta dos pecadores, nem se assenta 
na roda dos zombadores! 
Ao contrário, sua satisfação está na lei 
do Senhor, e nessa lei medita dia e 
noite.” 
 
Salmos 1:1,2 



1. Transforma vidas 
 

O risco do desespero: 

 Davi – Sl 13.1 

 Jeremias – Lm 3.19-20 

 Paulo – 2 Co 4.8-9 

O socorro pela 
meditação na Palavra de 
Deus 



2. Disciplina ações 
 

Pensar nas coisas do alto (Cl 3.1-2) -> Ação de fazer morrer 
tudo o que pertence à natureza terrena (Cl 3.5) 

 

Cair em si (Lc 15.17) -> Ação de voltar ao pai 



3. Identifica a Cristo 
 

Jesus é a Palavra que se fez carne (Jo 1.14) 

 

Não é possível separar Jesus da sua Palavra 

 

A meditação bíblica nos mostra Cristo Jesus 



4. Realça a verdade 
 

“Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade” Jo 17.17 

 

A meditação na Palavra traz à luz as verdades que devem pautar 
nossa vida 



5. Aumenta a fé 
 

“Trazer à memória o que nos traz esperança” Lm 3.21 

 

A meditação na Palavra aumenta a fé e reaviva nossa esperança 



 Personalizar a Palavra – Rm 5.5; Ef 3.14-19 

 Visualizar a Palavra – Jo 7.38; Sl 23 

 Interiorizar a Palavra – Sl 119.11; Jo 15.7; Ap 10.10 

 Contextualizar a Palavra – Tg 1.22; Sl 19 



  
Não perca 


