 Israel andou por muito tempo no deserto, até que os guerreiros que saíram do
Egito morressem. Isso aconteceu porque o povo pecou. Qual foi o pecado?
(

) Murmuração

(

) Imoralidade

(

) Desobediência

(

JOSUÉ

) Mentira

Pense Nisso!!! O pecado da desobediência fez o povo de Israel, o qual Deus havia
libertado do Egito, perder a oportunidade e bênção de viver na terra prometida.
As bênçãos preparadas para eles foram passadas para os filhos deles, por isso
andaram 40 anos no deserto, para que não experimentassem as promessas do
Senhor. Adolescente, isso também acontece com você. Deus tem bênçãos sem
medidas para te dar (proteção, paz, vida bem sucedida), mas quando você vive em
desobediência e se afasta do Senhor, Ele retira as bênçãos sobre você, e você
sofre as consequências sérias e graves do pecado. Como tem sido a sua vida? Vive
em obediência ou em desobediência a Deus? O povo de Israel escolheu a maldição
e não a bênção do Senhor. Deus está te ensinando a escolher diferente: seja
obediente a Ele, e as bênçãos seguiram você! 
 Preencha as palavras cruzadas com as
dicas a seguir:
VERTICAL: 1- Nome da terra prometida
que mana leite e mel; 2- Nome da comida
que cessou depois que os israelitas
passaram a comer os produtos da nova
terra. HORIZONTAL: 3- A quantidade de
anos que Israel andou pelo deserto; 4- A
festa que Israel comemorou depois do
período da circuncisão.
Josué obedecia a Deus em tudo: desde circuncidar o povo até liderá-lo,
ficando no lugar de Moisés. Das menores até as maiores ordens. Esse é o
exemplo para você seguir: ser obediente e fiel nas pequenas e nas grandes
coisas. Você tem dado bom testemunho em tudo? Ou você é uma pessoa na
igreja, e outra na escola? Uma pessoa com seus amigos, e outra na frente
dos seus líderes? Reflita nisso!

DECIDINDO: Josué, apesar das dificuldades, não se deixava contaminar com o
pecado e nem desanimar. Ele se mantinha obediente e fiel e recebeu as bênçãos do
Senhor. Tome atitudes como a de Josué. Decido: ( ) Respeitar minhas autoridades,
pois sei que são constituídas por Deus para minha vida. ( ) Deixar de cometer o
pecado de: ______________________ (Ex: mentir, falar palavrão, responder mal
aos pais).
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR, MARQUE
UM “X” NO QUADRADO

Segunda-feira: Ser forte e corajoso
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".
Josué 1:9

Leia Josué 1 para responder as
Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, seu
perguntas
nome significa “Jeová é Salvação”, foi auxiliar de
- Nas próximas duas semanas você
Moisés e um dos seus mais fiéis companheiros.
vai meditar sobre Josué. Mas quem
Seu nome era Oséias, mas Moisés mudou seu nome
para Josué (Números 13:16) Junto com Calebe,
era Josué? _________________.
foram
os únicos que não temeram os povos da
Quem escolheu Josué para ser o
terra prometida por Deus e trouxeram boas
sucessor de Moises? ___________.
notícias de Canaã, pois confiavam no Deus que
Complete e veja a primeira ordem
serviam (Números 13:26-27; 14:38). Deus o
que Senhor dá a Josué: Agora, pois
escolheu como sucessor de Moisés
_______ e todo este ______,
_________ para atravessar o ____ ______ e entrar na _________ que eu estou
parar dar aos ____________. Como ______ a _________, todo ________ onde
puserem os ________ eu darei a _______.
Qual era a abrangência do território que o Senhor daria a Israel? ___________
____________________________________________________________
Os versículos de 5 a 9, o Senhor motiva Moisés, faz promessas e dá algumas
instruções, faça as ligações correspondente.
( ) “Ninguém conseguirá resistir a você”

(1) Motivação
(2) Instrução
(3) Promessas
(4) Recompensas

( )“estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei”
( )“Seja forte e corajoso”
( )“você conduzirá esse para povo para herdar a terra que prometi”
( )“tenha o cuidado de obedecer a toda lei.... não se desvie dela”
( )“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 se apavore, nem desanime”
( )“pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”

Pense Nisso: Josué estava diante de um novo desafio, suceder a Moisés na liderança do
povo de Israel, não era uma tarefa fácil, Moisés tinha sido um ótimo líder, todos sabiam
que Deus estava com ele. Porém o Senhor falou para Josué, não temer e nem desanimar, e
sim ser forte e corajoso, Deus estava motivando a Josué a permanecer firme. O Senhor
também fala para Josué não deixar de meditar na Lei do Senhor, pois isso que faria ele
ser bem-sucedido em sua liderança. E você? Será que está passando por algum desafio
que tem medo de não conseguir vencer? Tem alguma tentação? Está com dificuldade em
alguma matéria na escola e tem medo de reprovar? As aulas on line estão difíceis? Não
desista e nem desanime, estude, medite na Palavra do Senhor e você será bem-sucedido.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vamos continuar a ler o capítulo 1, responda de acordo com os versículos de 11 a 18

Qual foi a ordem que Josuédeu aos oficiais do povo?_____________________
___________________________________________________________
Qual foi a ordem que Moisés deu as tribos de Ruben, de Gade e a metade da
tribo de Manassés? _____________________________________________
___________________________________________________________
Quem lembrou as tribos desta ordem? ( ) Calebe ( ) Josué ( ) Senhor
Qual foi a resposta dessas tribos a Josué? ___________________________
___________________________________________________________
DECIDINDO: Em que você precisa Ser forte e corajoso? _________________
__________________. ( ) Decido entregar essa situação a Deus; ( ) Decido
me afastar da tentação, meditando diariamente na Palavra de Deus. ( ) Decido
organizar meu tempo de estudo, ficar menos tempo nas redes sociais e passar
mais tempo estudando.
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM “X”
NO QUADRADO

Terça-Feira: Coragem para Obedecer primeiro a Deus.
É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29b
Leia Josué 2 para responder as perguntas
Como você viu ontem Josué recebeu a missão de realizar a conquista da terra
prometida, conforme o Senhor Deus lhe ordenou.
Coloque C para as afirmativas corretas e E para as erradas, sublinhando a
informação incorreta e colocando a certa no espaço ao final, se for o caso.
( ) Josué enviou dois espiões e lhes disse para passear na terra, especialmente,
em Jericó. ____________________________________________________
( ) Os espiões ficaram na casa de uma prostituta chamada Raabe e passaram a
noite na casa dela. ______________________________________________
( ) O rei de Jericó foi avisado e mandou que Raabe os entregassem. _________
( ) Raabe entregou os espiões ao rei. ________________________________

estiver precisando de ajuda lembre-se de que você tem um Deus que te ama e
que é capaz de realizar grandes feitos. Nunca duvide do seu poder.
-----------------------------------------------------------------------------------------Além disso, você deve temer ao Senhor, como Ele ordenou ao povo. Você sabe o
que significa temer a Deus? Significa respeitá-lo, servi-lo, obedecê-lo,
reverenciá-lo. Leia Salmos 103.17-18. Você tem temido ao SENHOR
realmente? Confira e marque o que você tem conseguido fazer: Eu temo ao
Senhor quando:
( ) Não faço piadas, nem assisto programas que banalizam o nome do SENHOR.
( ) Não falo o nome do Senhor em vão, ou seja, sem necessidade.
( ) Obedeço às autoridades que Deus colocou na minha vida.
( ) Quando digo não a amizades que me afastam de Deus.
( ) Quando amo o próximo, meus irmãos, meus líderes.
DECIDINDO: Em que área da sua vida você precisa temer mais ao Senhor? Não
falar o nome de Deus em vão? Obedecer às autoridades que Deus colocou sobre a
sua vida? Se afastar de más amizades? Não contar mentiras? Aproveite esse
momento e faça uma decisão em relação à área que você precisa mudar
____________________________________________________________
____________________________________________________________
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM “X”
NO QUADRADO

Sexta-feira – Josué: Obediente a Deus
“Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem
despreza os seus caminhos morrerá” Provérbios 19:16
Leia Josué 5 para responder as perguntas
 Quais foram os reis que desistiram de lutar contra os israelitas?
1. ____________________________ 2. ___________________________
 Por que eles perderam a coragem de lutar contra o povo de Israel?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Marque V (verdadeiro) ou F (falso):
( ) O Senhor ordenou a Josué que circuncidasse os israelitas com faca de pedra.
( ) Josué obedeceu a Deus e circuncidou o povo.
( ) Josué circuncidou os israelitas a oeste do Jordão.
( ) Ele fez a circuncisão porque todos os homens aptos para guerra morreram no
deserto.
( ) Todos os que saíram do Egito não haviam sido circuncidados, mas todos os
que nasceram no deserto foram circuncidados.

DECIDINDO: ( ) Decido ser um adolescente diferente em minha geração e ser
alguém que busca santidade.
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM “X”
NO QUADRADO

Quinta-feira – Temendo ao SENHOR
“Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é
poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus" Josué 4.24

Leia Josué 4 para responder as perguntas
Quem deveria apanhar pedras para o monumento memorial:
a) Sacerdotes
b) 12 homens de uma tribo israelita
c) Um homem de cada
uma das 12 tribos de Israel
De onde as pedras deveriam ser retiradas:
a) Do local onde os sacerdotes ficaram parados
b) Da margem do rio onde tinham acampado antes de atravessar
c) Da margem para onde tinham atravessado
Para onde as pedras deveriam ser levadas:
a) Para Jericó b) Para o local onde passariam a noite c) Deixadas no meio do rio
O que os israelitas deveriam responder quando seus filhos perguntassem: “O que
significam essas pedras?” ________________________________________
____________________________________________________________
Além das 12 pedras retiradas do leito seco do rio Jordão, e erguidas no
acampamento para onde os israelitas foram, o que Josué fez sozinho, embora
Deus não tivesse solicitado? _______________________________________
____________________________________________________________
Quantos homens guerreiros atravessaram o rio Jordão para a planície de Jericó?
a) 40 mil
b) 20 mil
c) 10 mil
Complete: Os homens das tribos de _________, de _________ e metade da
tribo de _________ atravessaram primeiro o rio Jordão, conforme combinado
com _______.
O que aconteceu quando os sacerdotes que carregavam a arca da Aliança do
Senhor saíram do rio Jordão? _____________________________________
____________________________________________________________
O Senhor Deus já havia feito um milagre parecido com este anteriormente:
a)
No mar Morto
b) No mar da Galiléia
c) No mar Vermelho
----------------------------------------------------------------------------------------Pense nisso: Deus pode todas as coisas, Sua mão é poderosa, não há nada
impossível para Ele. O SENHOR parou o Rio Jordão para o povo atravessar a fim
de que todos os outros povos soubessem como Deus é poderoso. Quando você

( ) Raabe disse que não sabia de onde os espiões eram e que eles haviam ido
embora na hora de fechar os portões da cidade. ________________________
( ) Raabe disse por onde os espiões tinham ido embora. __________________
( ) Raabe escondeu os espiões em seu terraço. ________________________
Leia os versículos indicados e responda as perguntas:
v.7- O que os perseguidores fizeram? _______________________________
____________________________________________________________
v.8 – O que Raabe fez depois que os perseguidores saíram de sua casa? ______
____________________________________________________________
v.9 – Por que ela escondeu os espiões? _______________________________
____________________________________________________________
v.10 – O que ela ouviu falar sobre o Deus de Israel? _____________________
____________________________________________________________
v.11 – O que aconteceu com o povo de Jericó depois de ouvir sobre o que o Deus
de Israel havia feito por seu povo? __________________________________
Marque com X as alternativas verdadeiras:
- Raabe pediu para os espiões: ( ) não voltarem mais em Jericó. ( ) que a
levassem com eles. ( ) que fossem bondosos com ele e sua família e não os
matassem
- Os espiões decidiram: ( ) matá-la para que ela não contasse nada sobre eles
( ) concordar com o pedido dela, desde que ela não contasse nada sobre eles.
- Raabe os ajudou a fugir: ( ) colocando um disfarce para eles saírem da cidade.
( ) escondeu os espiões em uma carroça ( ) ajudou-os a descer pela janela de
sua casa com uma corda, pois morava sobre o muro da cidade.
- Os espiões deveriam: ir direto para a sua terra para não serem encontrados
pelos perseguidores. ( ) esperar três dias em uma montanha para não serem
encontrados pelos perseguidores.
- Os espiões disseram a Raabe para: ( ) colocar um cordão vermelho na janela de
sua casa. ( ) levar toda a sua família para a sua casa para serem salvos.
- Os perseguidores: ( ) encontraram os espiões e os prenderam. ( ) procuraram
os espiões mas não os acharam.
Escreva a seguir o que os espiões disseram para Josué, depois de voltar de sua
missão: ______________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________. Josué. 2:24
Pense Nisso: Raabe foi colocada em uma situação bastante difícil quando o rei
mandou que ela entregasse os espiões. Ele era a autoridade máxima em sua
cidade e, mesmo assim, ela não o obedeceu, porque havia alguém com mais
autoridade do que o rei para ser obedecido, Deus. Raabe poderia ter sido presa e
até morrer, se fosse descoberta pelo rei. E, mesmo assim, ela escolheu a pessoa

certa para obedecer: Deus. Por essa decisão, sua vida mudou radicalmente e,
Raabe e sua família, não foram mortos com o povo de Jericó, ela deixou para trás
seu passado de prostituta e teve o privilégio de ser uma das ancestrais de Jesus,
pois foi a mãe de Boaz, bisavô do rei Davi (Mateus 1:5). E você adolescente?
Você pode ter autoridades que lhe mandem fazer coisas que desagradam a Deus,
como ler um livro “picante” para fazer um trabalho de aula, ou chegar ao dia em
que o governo desse mundo mandará negar a Jesus. Quem você obedecerá?
---------------------------------------------------------------------------------------DECIDINDO: Se alguma autoridade tem pedido algo para você que desagrada a
Deus, decida obdecer ao Senhor. Você deve obedecer a Deus em todas coisas,
mesmo que não saiba o que vai acontecer depois. Coloca suas decisões nas linhas
a seguir:______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE UM “X”
NO QUADRADO

Quarta-feira – Buscando santidade ao SENHOR
“Josué ordenou ao povo: Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor o fará maravilhas
entre vocês” Josué 5:3

Leia Josué 3 para responder as perguntas
Assim que os espiões retornaram a Josué vindos da planície de Jericó, no dia
seguinte todos partiram de ______ bem ______ para a beira do rio Jordão,
onde acamparam. Ficaram acampados à beira do rio por ______ dias.
Segundo a ordem dada pelos __________, os israelitas deveriam seguir a
_______ da __________, carregada pelos _________ _________, mas
deveriam manter a distância de ___________.
Complete a cruzadinha: O SENHOR
mandou Josué ordenar aos sacerdotes a
(1) _______________ a arca da aliança
e fossem à (2) _________ do povo. Além
disso, deveriam (3) ________ assim que
chegassem às (4) _____________ das
águas do Jordão. Algo fenomenal estava
para acontecer! Finalmente estava para
se cumprir a promessa dita por Deus a
Moisés sobre os israelitas. Promessa feita há muitos anos, na época em que
Moisés era um pastor fugitivo e os hebreus escravos do faraó. Leia Êxodo de
3.4-8 e Josué 3.9-10 e responda:

a) Quais eram as características da terra prometida por Deus aos israelitas?
________________________________________________________
b) Quantos povos foram citados por Josué que seriam destruídos por Deus a
fim de que os israelitas ocupassem seu território? __________
c) Josué cita um povo a mais em relação à lista falada por Deus em Êxodo. Que
povo é esse? _________________
Um dia antes da grande travessia, os oficiais avisaram ao povo que deveriam
seguir a arca da aliança mantendo distância. Josué, porém, deu apenas uma ordem
povo no dia anterior. Escreva a passagem e a referência com a ordem:
“_________________________________________entre vocês” Josué 3:_.
De acordo com a passagem acima, em que se fundamenta a garantia da vitória do
povo de DEUS? Marque a correta:
( ) Fundamenta-se na capacidade de ação de seus exércitos e nas forças de
guerra; (
) Fundamenta-se na santificação e obediência a Deus; (
)
Fundamenta-se na capacidade estratégica de Josué e em sua liderança forte.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense nisso: Deus não chamou você para a impureza, mas para a santidade (1
Tessalonicenses 4.7). Você precisa se esforçar para ser santo; sem santidade
ninguém verá o Senhor (Hebreus 12.14). Se você deseja a ação de Deus em sua
vida, precisa estar bem com Ele, procurando manter-se livre de tudo que
Pecados da geração de Noé:
contamina seu coração. A santidade era exigência fundamental para que o Senhor
Imoralidade sexual (Gn 6.1-2)
pudesse abençoar seus filhos e dar a eles a vitória nos tempos de Josué. Hoje
não é diferente, Deus ainda pede que seus filhos sejam santos, isto é, fiquem
Pensamentos sujos (Gn 6.5)
longe do pecado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Violência
(GnJosué
6.13) atribui ao Senhor em Josué 3.9-11? Marque um X nas
Quais
nomes
corretas: ( ) Deus vivo ( ) Deus Todo-Poderoso ( ) Soberano de toda terra
Em que lugar as Escrituras afirmam que as águas que desciam formariam uma
muralha?
a) ( ) A uma grande distância, perto de uma cidade chamada Adã
b) ( ) A uma grande distância, perto de uma cidade chamada Sitim
c) ( ) Em Adã, área à beira-rio exatamente onde estavam acampados
Você sabia? Alguns arqueólogos acreditam que Adã
estivesse localizada a cerca de 25 quilômetros acima de
onde o povo estava acampado. Portando, a água do rio
Jordão se levantou como um muro essa distância do
acampamento israelita, formando-se aproximadamente
de 25 km de leito seco de rio (Dicionário Bíblico
Easton). Olhe o mapa e lembre que o rio Jordão desce
de norte a sul.

