O versículo 15 mostra que não importava a decisão que o povo ia tomar em
relação em servir ou não a Deus, pois Josué tinha tomado a decisão dele.
Preencha os quadrados abaixo e descubra qual foi essa decisão. Lembre-se para
números iguais, letras iguais.
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Segunda-feira: A vitória vem do SENHOR

4

O que povo respondeu a Josué:
( ) Que eles serviram os deuses que os seus antepassados serviram além do
Eufrates.
( ) Que serviram aos deuses dos amorreus.
( ) Que serviram ao Senhor, seu Deus.
-----------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE!!! Em sua vida muitos “deuses” vão aparecer querendo te afastar
do Senhor, mas seja como Josué e o povo de Israel decida servir ao Senhor.
-----------------------------------------------------------------------------------------Leia os versículos 29-31 e responda. Josué cumpriu sua missão, morreu com
___________ anos e foi sepultado em ____________, a terra que recebeu por
herança por sempre ter confiado em Deus. Pela sua fidelidade e convicção Israel
seguiu seu exemplo e serviu ao senhor durante _____________ de Josué e dos
líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo o que ___________
fizeram em _______ de Israel.
DECIDINDO: Agora é hora da parte mais difícil da meditação. Hoje você viu
que nada se opõe a um homem de Deus, quando este está debaixo de sua vontade,
confia Nele com todas suas forças e o serve de todo coração. Decida confiar em
Deus! Se Deus é por você, quem poderá contra você?
Agora pense em algo que não está te deixando confiar e fazer a vontade de Deus
por completo __________________________________________________
Agora tome decisões práticas de como melhorar essa aérea de sua vida:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
COMPARTILHANDO: Encerre orando, compartilhe suas decisões com Deus e
converse sobre a meditação de hoje e os ensinamentos que aprendeu. Ore por
pelo menos 5 minutos, afinal, quem fez o sol parar merece bem mais do que 5
minutos seus.

Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória
Provérbios 21.31

Leia Josué 6 para responder as perguntas
Como você meditou semana passada, o povo de Israel tinha um alvo, uma missão:
conquistar, com a ajuda de Deus, o território (Canaã) que Senhor tinha
prometido. Os homens do exército israelita aguardavam as ordens de Josué, seu
comandante. As batalhas iriam começar. Em Josué 6 essa jornada se inicia. Qual
seria a primeira cidade a ser
conquistada
pelos
israelitas?
________. Segundo Josué 6.2,
quem entregou Jericó nas mãos de
Josué?
__________.
Parecia
impossível Jericó ser destruída.
Era uma cidade protegida por
muros e portas. Mas Deus deu um
plano de ação. Complete ao lado
conforme o plano. Somente alguns
moradores
de
Jericó
foram
poupados (v. 17 e 23), quem eram
eles? _______________________________________________________
Tudo deveria ser destruído e incendiado (v.24), mas o que deveria ser separado
para o tesouro do Senhor? ________________________________________
____________________________________________________________
Deus é onipresente. A arca da aliança era uma de suas moradas, por isso ela
estava presente no momento que o povo estava marchando ao redor de Jericó .
Hoje Deus pode morar no nosso coração, Ele quer estar presente em sua vida e
te abençoar.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense nisso!!! Todos os dias você enfrenta diferentes batalhas. No desempenho
escolar, na sua obediência aos seus pais, contra tentações, contra o medo.
Realmente é necessário que você se esforce. Mas o versículo e a passagem de
hoje te ensinam que você nunca deve se esquecer que o auxílio do Senhor é

fundamental. Se você é filho de Deus, suas vitórias não vêm apenas das suas
mãos, mas são obtidas com auxílio do Senhor. Tendo isso mente, você: 1) não irá
se orgulhar com arrogância quando obtiver sucesso; 2) lembrará de sempre pedir
ajuda ao Senhor em todas as ocasiões.
-----------------------------------------------------------------------------------------No último versículo deste capítulo mostra qual era o segredo de Josué, o que fez
sua fama se espalhar. Quem estava com Josué? _______________________
DECIDINDO: ( ) Decido pedir para Deus me ajudar nessa questão: _________
_________________________________________ essa semana. ( ) Decido
não me ficar me gabando, e sempre agradecer a Deus quando tirar uma nota boa
ou me dar bem em alguma coisa da escola.
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE
UM “X” ( )
Terça-Feira: As Consequências do Pecado
Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que
contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus
2 Coríntios 7:1

Leia Josué capitulo 7 para preencher os espaços:
Como vimos ontem, o povo de Israel não deveria ficar com nenhuma riqueza de
Jericó, pois tudo seria consagrado ao Senhor.
v.1–5: Essa ordem foi obedecida por todos? ________. Se disse não, diga quem
desobedeceu e o que fez? ________________________________________.
Josué enviou homens espiarem a cidade de Ai, e como era pequena, quantos
homens foram mandados para conquistá-la? ____________. Aconteceu que
___________________________________________________________.
Quantos homens foram mortos e como os homens de Israel ficaram? _________
____________________________________________________________
Numere as colunas abaixo na sequência correta (7:6-26):
( ) Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de
Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido.
( ) O Senhor disse a Josué: Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei.
Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de
seus bens.
( ) Josué perguntou ao Senhor: Ah, Soberano Senhor, por que fizeste esse povo
atravessar o Jordão? Foi para nos entregar e nos destruir?
( ) Josué e as autoridades de Israel buscaram a presença do Senhor, rasgando
as vestes, colocando terra na cabeça e prostrando-se diante dEle.
( ) Na manhã seguinte Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas
tribos, e a de Judá foi a escolhida.

___________________ Qual cidade fez aliança de paz com Josué?
______________ . Qual o nome do Rei que pediu ajuda para atacar Gibeom ?
_______________.
Agora que você já respondeu as perguntas faça a
correspondência do rei com o seu reino.
a) Jarmute
( ) Debir
Os cinco reis eram conhecidos
b) Eglom
( ) Jafia
também como os reis dos
c) Hebrom
( ) Adoni-Zedeque
______________________
d) Jerusalém
( ) Hoão
e) Láquis
( ) Piram
Com base nos versículos de 7 a 11 coloque o verso em que a o contexto fala.
O senhor estava com Israel e lhe concedeu vitória, se você observar Israel não
era a nação mais forte do seu tempo, mas Deus sempre usava de seu poder para
lhes garantir a vitória e também para proteger sua nação. Podemos ver que Deus
confundiu as nações inimigas ( ____ ). E antes da batalha, Deus já havia dito que
entregaria os reis nas mãos de Israel ( ____ ), fez com que Josué os pegasse de
surpresa (_____ ) trazendo grande derrota as nações inimigas que ainda em meio
a perseguição foram mortos pela chuva de granizo que Deus fez cair (____).
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense nisso!!! Deus atendeu ao pedido de Josué para que o sol parasse, naquele
dia o sol não se pôs, esse é o nosso Deus, Ele faz coisas incríveis para o bem dos
seus filhos e Ele continua a fazer hoje, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre
(Hebreus 13:8). Nunca pense que não irá conseguir vencer determinado
obstáculo ou tentação, lembre-se que o seu Deus tem poder para fazer
maravilhas em seu favor. Outra lição importante que podemos tirar deste
capítulo está no versículo 25, Josué como líder fez com que o povo entendesse
que a vitória vem de Deus e que com Ele ninguém é capaz de resistir a Israel,
Josué aproveita a vitória que Deus deu para fazer um memorial para seu povo,
para que eles se lembrem e confiem em Deus.
-----------------------------------------------------------------------------------------Para finalizarmos nossa meditação sobre Josué, vamos ler alguns versículos no
último capítulo do livro de Josué.
No capítulo 24 de Josué, depois das conquistas das cidades da Terra Prometida
e a divisão das terras entre as tribos, Josué convoca o povo e relembra tudo que
o Senhor fez por seu povo: desde quando o Senhor chamou Abraão para ser o pai
de uma grande nação até aquele momento, mostrou que Deus sempre esteve ao
lado deles, realizando grandes milagres e os protegendo. Assim, Josué, no
versículo 14, aconselha o povo a fazer 3 coisas, o que era?

sem perguntar para Deus se essa é a vontade Dele para sua vida. Você foi criado
com um propósito, por isso é importante que você pergunte a opinião de Deus em
tudo! Ele é o nosso melhor conselheiro e melhor amigo.
-----------------------------------------------------------------------------------------Mas você sabe como consultar Deus? Relacione as referências bíblicas com as
dicas abaixo.
1. Perguntando a Deus em oração
( ) Salmos 1:2; 119:98 e 102
2. Meditando na Palavra diariamente ( ) Provérbios 16:22 e Provérbios 19:20
3. Ouvindo conselhos de pessoas ( ) Colossenses 4:2 e 1 Tessalonicenses
espirituais
5:17
----------------------------------------------------------------------------------------Em que áreas preciso consultar o Senhor e sua Palavra? Pinte a bolinha
sinalizando.
o Na escolha da minha futura profissão.
o Na escolha dos meus amigos.
o Nos filmes e séries que assisto.
o No momento ideal para namorar e na escolha da pessoa certa.
DECIDINDO: Em que área da sua vida você precisa consultar mais ao Senhor?
Não seja enganado como o povo de Israel. Esse capítulo nos ensinou que é muito
fácil ser enganado quando não ouvimos Deus antes de tomar uma decisão.
Aproveite esse momento e faça uma decisão em relação à área que você precisa
mudar. ( ) Decido consultar ao Senhor antes de assistir filmes e séries, mesmo
que todos meus amigos digam que é legal; ( ) Decido apresentar a Deus minhas
amizades e verificar quais tem atitudes que agradam a Deus e me afastar de
quem não agrada ao Senhor. ( ) Decido esperar o tempo de Deus para namorar.
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE
UM “X” ( )
Sexta-feira: Tudo podemos com Deus
“Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31b”

Leia Josué 10 para responder as perguntas
Este capitulo é bem surpreendente, narra a história onde
Josué através de uma oração fez com que Deus o honrasse
e atendesse seu pedido de fazer com que o sol parasse, ou
seja, o sol não se pôs. Mostra também a confiança que
Josué tinha em Deus e que nada se opõe a vontade DEle.
Com base a leitura responda: Que cidade foi conquistada
por Josué que fez com o que o rei de Jerusalém tivesse
medo? ________ qual o nome do Rei de Jerusalém?

( ) O Senhor disse a Josué: Santifiquem se para amanhã. Apresentem-se de
manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um
clã de cada vez, uma família e um homem; até chegar ao homem que desobedeceu.
( ) Acã e sua família foram apedrejados e queimados com todos os seus bens.
( ) Acã cobiçou e roubou uma capa babilônica, dois quilos e quatrocentos gramas
de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Israel havia acabado de vencer uma guerra muito maior e de
maneira incrível, graças à mão poderosa do Senhor e Ai era uma cidade pequena,
com poucos homens de guerra, mas, mesmo assim, colocou Israel para correr,
simplesmente porque um homem do povo de Israel foi desobediente.
Adolescente, todos que estão ao seu redor sofrem as consequências dos seus
pecados, alguns mais diretamente como pai, mãe, irmãos. Outros de forma
indireta como a pastores, líderes e amigos. Verdadeiramente você não é ilha, vive
em comunidade. Adão e Eva pecaram e toda a humanidade ficou separada de Deus
(Gênesis 3:6,16-18) Você está em uma guerra espiritual (Efésios 6:12) e logo
estará em uma grande batalha, chamada Palavra Fest. Se tem algum pecado
escondido, confesse e abandone para alcançar misericórdia de Deus (Provérbios
28:13) e não deixar aqueles que lutam ao seu lado ficarem vulneráveis ao inimigo.
Deus quer te abençoar grandemente, mas você tem que se livrar daquilo que te
afasta Dele.
-----------------------------------------------------------------------------------------DECIDINDO: Enquanto você estiver nesse mundo estará vulnerável ao pecado,
pois a carne é fraca. A vitória está em confessar e deixar, para ser perdoado e
purificado. Você está pronto para tomar essa decisão? ( ) Decido não esconder
pecados, mas confessá-los e deixá-los. Escreva o que você precisa confessar e
mostre para seu líder: ___________________________________________
____________________________________________________________
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE
UM “X” ( )
Quarta-Feira: Obediência a Deus
Porque nisto consiste o amor a Deus: em obedecer aos seus
mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. I João 5:3
Leia Josué 8 para responder as perguntas
A obediência está diretamente ligada ao amor a Deus, e mais do que isso,
obedecer também significa saber que Deus faz as melhores escolhas para a sua
vida. Assim, confie que as melhores coisas estão reservadas àqueles que
obedecem ao Senhor, afinal, como o próprio versículo diz: " seus mandamentos

não são pesados". Obedecer a Deus não é uma tarefa fácil, pois existem muitas
outras opções no mundo a serem escolhidas. Por isso, a obediência requer acima
de tudo fé e coragem. Leia Josué 8:1 e complete. " Não tenha ________, Não
___________ Leve todo o exército com você e ______________ contra
__________. Eu entregarei nas suas mãos _____________, ___________,
_____________ terra".
Obedecer a Deus é ter a certeza que o caminho foi preparado por Ele e que Ele
fará o melhor, assim como fez a Josué.
Josué pôs em prática tudo que Deus havia ordenado. Vamos conhecer mais essa
história! Responda de acordo com a leitura do capítulo 8.
A) O que Josué fez após o Senhor ter falado com Ele ( v. 3) : ______________
____________________________________________________________
b) Que Planos Josué formulou segundo a Vontade de Deus para tomar a cidade de
Ai? (v. 4-7): ___________________________________________________
____________________________________________________________
c) Quantos homens Josué pôs de emboscada entre Betel e Ai? (v.10-13) ______
_________________________. Josué simplesmente avançava nos planos que o
Senhor tinha dado a ele, e sequer hesitou, cumprindo tudo o que Deus o falou.
Marque verdadeiro ou falso, se falso justifique.
( ) Todos os Homens de Ai quando avistaram Josué saíram em perseguição a
Israel ( v. 14-17 ) _______________________________________________
( ) O Senhor disse a Josué que estendesse a chave que havia em suas mãos em
direção a cidade de Ai. (v.18) ______________________________________
( ) Os Israelitas mataram os homens de Ai deixando apenas mulheres e crianças
vivas. (v.20-24 ). ______________________________________________
( ) O Rei de Ai foi morto pela espada de Josué e colocado sobre uma pedra no
centro da cidade. (v.29). _________________________________________
( ) Israel se apossou dos animais e despojos de Ai conforme o Senhor havia
ordenado. (v.27). ______________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Ontem você viu que Acã morreu devido a sua desobediência a Deus,
e isso aconteceu porque não soube esperar o tempo de Deus para receber as
bênçãos do Senhor. O Senhor falou ao povo que não pegasse nada em Jericó para
si, porém em Ai, Ele permitiu que eles pegassem todos os despojos que quisessem.
Se Acã tivesse esperado mais uma batalha, teria se apossado de muito bens e não
teria morrido. E muitas vezes você faz isso em sua vida adolescente, Deus quer
te abençoar no tempo certo, então não se apresse em namorar, viva as coisas que
você deve viver neste momento da sua vida, como servir ao Senhor, fazer amigos,
estudar para entrar na faculdade dos sonhos. Espere o tempo de Deus e você
será ricamente abençoado.

DECIDINDO: Hoje você meditou que o Senhor abençoou Josué pois ele decidiu
obedecer a Deus em tudo e nos mínimos detalhes. Decida ser abençoado também,
Deus abençoa quem o obedece e lembre-se sempre que a obediência é um ato de
amor a Deus. ( ) Decido esperar o tempo de Deus e não precipitar as coisas.
Outra decisão: ________________________________________________
COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE
UM “X” ( )
Quinta-feira: Consultando o SENHOR primeiro
“Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos”

Leia Josué 9 para responder as perguntas
abaixo
Provérbios
16:3( ) Fiz a leitura

Marque com um X o que aconteceu com as cidades de Jericó e Ai? O que os
habitantes de Gibeom fizeram?
( ) Foram destruídas pela nação de Israel
( ) Tentaram astutamente enganar os líderes de Israel
( ) Começaram a se preparar para a guerra
A delegação dos gibeonitas tentou convencer Josué que:
( ) Eles eram um povo fugindo do Egito
( ) Eles moravam longe e que queriam ser servos dos israelitas e fazer um
acordo.
Como a delegação dos gibeonitas conseguiu enganar Israel e Josué?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
O versículo de hoje ensina que você deve em TUDO
consultar e entregar seus planos a Deus, pois Ele
sabe o que é melhor para você e quais decisões deve
tomar para ter uma vida de sucesso cumprindo o
propósito que Ele sonhou para você adolescente .
De acordo com a leitura de Josué 9 e o versículo de hoje, os líderes de Israel
agiram de acordo com a vontade de Deus fazendo o acordo com os habitantes de
Gibeom? Eles consultaram a Deus? Porquê?____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Os israelitas foram enganados por este povo astuto porque não
pediram o conselho de Deus. Deixaram-se levar pela aparência dos gibeonitas,
convenceram-se que por suas vestes desgastadas e seus pães vencidos realmente
tinham vindo de muito longe. E isso acontece com você também adolescente,
muitas vezes você toma decisões levado pela circunstância, emoções e conversas,

