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COMEÇANDO 

 

Ao prosseguir com o seu estudo da Bíblia, Presença de Deus – Nossa Vitória continuará a aventura 

que se destina a moldar o resto da sua vida. Sua jornada será única e será determinada em parte 

por sua impaciente e entusiástica paixão de crescer na compreensão da Bíblia e da apreciação de 

muitas personagens novas. Seu compromisso com o estudo promete enriquecer sua vida 

enquanto Deus fala com você através da sua Palavra. 

Recomendamos que você tenha à mão cinco materiais. Estes itens serão usados ao longo do 

estudo. Você os usará com o estudo diário para enriquecer sua experiência de aprendizagem: 

1. Estudo bíblico: Presença de Deus – Nossa Vitória. 

2. Nova Tradução na Linguagem de Hoje da Bíblia Sagrada (NTLH). Observação: Se estiver 

comprando uma Bíblia nova, procure uma que tenha: 

• Índice com os livros da Bíblia, 

• Passagens paralelas, de preferência ao final de cada página, 

• Concordância na parte final da Bíblia, 

• Alguns mapas básicos, também na parte final. 

3. Caneta ou lápis e marcador de texto. 

4. Caderno ou bloco para anotações. 

5. Fichas de arquivo. 

Com os quatro itens listados no ponto 2 você estará adequadamente preparado para seu estudo e 

pronto para aprender a navegar com sucesso através da Escritura. Ao adquirir sua Bíblia, não 

hesite em pedir ajuda a um vendedor ao fazer sua escolha. De modo especial, peça orientação 

quando procurar pelo tipo de passagem paralela indicada na Bíblia. 

Algo que você precisa saber: diferentes traduções da Bíblia estão à disposição nas livrarias e lojas. 

A tradução sugerida para este estudo é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, também 

conhecida como NTLH. As referências à Bíblia neste estudo são da NTLH. Esta versão é traduzida 

do texto original e os estudiosos concordam que é muito precisa e usa a linguagem atual. Muitas 

outras boas traduções estão disponíveis e às vezes ajudam a clarificar e dar compreensão a uma 

passagem específica da Bíblia. Além de traduções diferentes, algumas Bíblias são oferecidas pelas 

publicadoras como “Bíblias de estudo” ou “Bíblias de estudo indutivo” ou “Bíblias aplicadas a 

situações da vida”. Estas Bíblias oferecem notas frequentes e recursos adicionais. 
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Não hesite em escrever na sua Bíblia. Você tem permissão! É por isto que uma caneta e um marca 

texto estão incluídos. É sua Bíblia para estudar. Torne-a sua com suas notas, sublinhando, 

realçando, circulando e fazendo setas! Você também é encorajado a usar seu caderno ou bloco 

para registrar pensamentos, perguntas e para mapear sua viagem durante o estudo. 

Cada uma das seis lições está dividida em cinco partes. Estas divisões são apenas guias para ajudá-

lo a seguir pelo estudo de maneira adequada. Dar o passo para ir adiante é com você. Às vezes, a 

lição pode exigir mais tempo do que você tem e exigirá que complete a lição em mais de uma aula. 

Outras vezes, você pode terminar parte de uma lição e seguir adiante para a próxima. 

Se esta for a sua primeira tentativa de estudar a Bíblia, talvez seja melhor começar com o primeiro 

estudo intitulado A Bíblia é sua. É um estudo que apresenta ferramentas de navegação para 

facilitar seu estudo e torná-lo capaz de manobrar com competência ao redor da Bíblia. Você pode 

fazer o download de A Bíblia é sua em www.FullValue.org. Estudos adicionais também podem ser 

baixados sem custo.  

• Plano de Deus – Nossa Escolha é um estudo dos primeiros onze capítulos de Gênesis.  

• Promessa de Deus – Nossa Bênção é a história de Abraão registrada em Gênesis 12-25. 

• Fidelidade de Deus – Nossa Esperança é a história de Isaque e Jacó escrita em Gênesis 25-

36. 

• Perdão de Deus – Nossa Liberdade, em Gênesis 37-50, é a história de José e seus irmãos. 

• Chamado de Deus – Nossa Libertação – Partes I e II inclui o livro de Êxodo. 

Apesar de estes estudos serem recomendados, não são essenciais para conseguir estudar esta 

oitava unidade intitulada Presença de Deus – Nossa Vitória. 

Finalmente, você precisa entender que este estudo foi escrito de forma que você possa aprender 

por conta própria. Foi projetado para ser amigável ao usuário. Com certo grau de autodisciplina 

você dominará o material com pouca ou nenhuma dificuldade. Ao mesmo tempo, o estudo será 

excitante. Você adquirirá novas informações. Vai querer compartilhar a nova aprendizagem e 

conhecimento com outros. E você fará algumas perguntas desafiadoras que requerem respostas. 

Antecipando esta resposta, pedimos que você pense seriamente em convidar um casal de amigos 

para estudar com você. Fazer exercícios no ginásio, por exemplo, é muito mais fácil quando feito 

com outra pessoa. Juntos vocês mantém um ao outro motivados e responsáveis. Talvez você e seu 

cônjuge gostariam de convidar dois ou três outros casais a se juntar a vocês. Talvez você more em 

um condomínio e tenha um amigo que gostaria de convidar para estudar com você. Talvez alguém 

no trabalho gostaria de ser convidado a estudar o que Deus diz na Bíblia. Talvez você pertença a 
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uma igreja ou conheça uma igreja onde possa dialogar com os participantes sobre as coisas que 

aprendeu durante a semana. Qualquer que seja a sua situação, crie um ambiente seguro para 

reunir-se com um grupo pequeno uma vez por semana, com o objetivo de compartilhar 

experiências e crescer em conjunto como amigos ao redor do estudo da Bíblia. Os indivíduos em 

seu grupo de estudo, seja grande ou pequeno, enriquecerão seu estudo como você enriquecerá o 

deles!  

É hora de começar! Abra sua Bíblia em Josué 1 e deixe a aventura continuar. 
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INTRODUÇÃO 

 

Israel chegou finalmente às portas da Terra Prometida. A viagem foi longa e difícil. Familiares e 

amigos morreram ao longo do caminho. Uma nova geração havia nascido, uma geração que nunca 

conheceu seus antepassados. Eles não estavam na caravana que foi ao Egito para comprar comida 

do Faraó, nem estavam na multidão que fugiu do Egito depois que a praga da morte matou os 

filhos primogênitos dos egípcios, mas passou sobre as casas dos seus antepassados. 

Moisés fora o único líder que conheceram e agora ele estava morto. Josué tinha sido nomeado seu 

sucessor e agora esperava a orientação do Senhor para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra 

que Deus havia lhes dado na aliança que fizera com Abraão. O tempo passou. Pessoas vieram e se 

foram. Líderes morreram e novos foram nomeados. Mas ao longo dos séculos, 

independentemente do tempo, o Deus de Israel não mudou. Ele se lembrava da sua promessa e 

aliança de libertar Israel dos egípcios e lhe dar a terra que mana leite e mel. 

Este estudo intitulado Presença de Deus – Nossa Vitória vai apresentá-lo a personagens e eventos 

da história de Israel que permitiram aos israelitas tomar posse da terra que Deus havia dado a 

eles. O estudo também revelará as consequências da desobediência deles, quando falharam em 

tomar posse completa e livrar a terra de todas as outras pessoas. Os cananeus, os heteus, os 

amorreus e todos os outros “eus” deviam ser aniquilados. Sua falha em obedecer a esta ordem 

trouxe outros deuses, ídolos feitos de madeira e de pedra, para dentro da cultura e do ambiente 

do povo de Deus. O livro de Juízes pinta um retrato perturbador de Israel durante este período de 

sua história. 

Você será desafiado com momentos de reflexão e encorajado a encontrar maneiras pelas quais 

estas histórias podem ser aplicadas em sua própria vida neste século 21. Você pode perguntar: 

“Como histórias que aconteceram há milhares de anos podem ter alguma relevância para a minha 

vida?” Esteja aberto quando o Espírito do Senhor vier até você com o poder dele. Esteja aberto 

para receber sua mensagem da verdade, crendo que ele nunca vai deixar ou abandonar você, e 

com a presença dele você nunca precisará temer as batalhas da vida, mas vai encontrar a sua 

vitória em Deus, e somente nele. 
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LIÇÃO UM – PARTE 1 

 

INTRODUÇÃO: 

Josué é o novo líder de Israel. Durante quarenta anos, Moisés conduziu o povo através do deserto. 

Agora, seu ajudante tem a posição e toda a responsabilidade de guiar esta grande multidão até a 

terra que Deus prometeu aos seus antepassados. A promessa que Deus fizera há centenas de anos 

atrás estava se tornando uma realidade para essas pessoas, descendentes que nunca conheceram 

Abraão, Isaque ou Jacó. Estes patriarcas confiaram na promessa de Deus e seus descendentes 

estavam prestes a receber o cumprimento desta promessa. 

Finalmente, depois de todos os anos de peregrinação no deserto, o povo chegou à entrada desta 

terra. Eles estavam ansiosos para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que foi ocupada por 

muitos reis diferentes e seus povos, os heteus, os cananeus, os amorreus, os perizeus, os heveus e 

os jebuseus. No entanto, tomar posse da terra significaria guerra! Batalhas seguiriam com ímpeto, 

sangue seria derramado, vidas seriam perdidas e ainda assim a vitória pertenceria a Israel, 

enquanto um reino após o outro seria destruído. 

 

TAREFA: 

Leia Josué 1. Preste atenção nestes quatro pontos: 

• Os limites da terra. 

• A promessa de Deus a Josué. 

• As palavras de encorajamento repetidas neste capítulo. 

• A resposta do povo às ordens de Josué. 

 

EXERCÍCIO: 

O que você descobriu? 

1. Que limites definem a Terra Prometida? (versículo 4) 

a. Ao sul __________________________________________________________________ 

b. Ao norte ________________________________________________________________ 

c. A leste __________________________________________________________________ 

d. A oeste _________________________________________________________________ 

2. Qual foi a promessa de Deus a Josué? (versículo 5) 



PRESENÇA DE DEUS – NOSSA VITÓRIA 

9 
WWW.FULLVALUE.ORG                                                                                     FULLVALUE MINISTRIES 

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 

Pergunta: Por que ninguém seria capaz de derrotar Josué? Será que havia muitos israelitas? Ou 

por causa da força deles? Será que eles tinham as armas de guerra mais modernas? A resposta 

está na promessa de Deus. Qual foi a promessa dele? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Que palavras são repetidas quatro vezes neste capítulo? 

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

 Use um lápis de cor ou marca texto para destacar estas palavras. 

a. Por que o Senhor usa essas palavras no versículo 6? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

b. Ele as usa novamente no versículo 7. De onde virão a força e a coragem de Josué, de 

acordo com o restante deste versículo? 

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c. No versículo 9, o Senhor ordena que Josué seja _________________________________ 

e ________________________. Quais são os antônimos? _________________________ 

e ___________________________ Por que não havia lugar para o terror e o desânimo? 

________________________________________________________________________ 

4. Nos versículos 10 e 11, Josué dá sua primeira instrução ao povo. Qual é a resposta deles, de 

acordo com os versículos 16-18? 

• ___________________________________________________ tudo o que você mandou 

• E _______________________________________________________ aonde nos enviar. 

• Assim como sempre obedecemos a Moisés, também _______________________ a você. 

E sua oração de bênção foi que Deus __________________________como esteve com 

Moisés. Revolta e desobediência contra a liderança de Josué seriam punidas com a 

__________________. E o incentivo que deram ao seu líder foi mais uma vez as palavras: 

__________________________________________________________________________. 
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LIÇÃO UM – PARTE 2 

 

REFLEXÃO: 

Tire um minuto para refletir sobre o que está acontecendo neste capítulo. Gerações viveram e 

morreram desde que o Senhor prometeu pela primeira vez esta terra a Abraão e aos seus 

descendentes. Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó todos estavam mortos. José, o grande líder 

no Egito, e todos os seus irmãos estavam mortos, e a promessa de Deus foi passada para os filhos 

deles. Então, depois de todos os anos no Egito e dos opressivos anos sob a escravidão do Faraó, 

Deus levantou Moisés para levá-los para fora do Egito. Vagaram no deserto por quarenta anos, 

enquanto outra geração de israelitas morria ao longo do caminho. E agora, até Moisés está morto. 

No entanto, Deus não mudou. A promessa que fizera é a promessa que manteve. Ele providenciou 

liderança e sua presença permanente. Da mesma forma que Deus esteve com Abraão e Moisés, 

agora promete estar com Josué e o povo de Deus. Apesar do fato de que aqueles a quem ele fez a 

promessa não estarem mais ali para testemunharem o seu cumprimento, Deus foi fiel e manteve 

sua palavra. Deus não envelhece. Deus não se esquece. Deus não muda de ideia. Ele foi fiel à sua 

promessa. Seu cumprimento não estava baseado no comportamento de Israel ou na sua 

fidelidade a Deus. Sua bondade com eles estava baseada em quem ele é. Da mesma forma que 

Israel podia confiar que sua palavra é verdadeira, assim nós, milhares de anos mais tarde, 

podemos confiar em sua Palavra como Verdade. 

 

APLICAÇÃO: 

“Seja forte e corajoso! Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, 

estarei com você em qualquer lugar para onde você for!” Confiando que a Palavra de Deus é a 

Verdade, que aplicações estas palavras têm para a sua vida? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: 

Senhor, tu és o mesmo Senhor que prometeste a Abraão, confirmaste a Isaque e Jacó, chamaste a 

Moisés e manifestaste tua presença a Josué. Tu és o mesmo Senhor que prometes a mim tua 

presença, confirmas a mim tuas promessas e me dás esperança. Obrigado por tua bondade e 
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fidelidade, que não mudam. Apesar da minha infidelidade a ti, tu és bom e fiel comigo. Obrigado 

por nunca me abandonares nem desistires de mim. Meu coração descansa em ti. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO UM – PARTE 3 

 

INTRODUÇÃO: 

Em Josué 2, os israelitas iniciam a preparação para tomar posse da terra. Se você fosse o líder 

dessas pessoas na entrada nessa nova e estranha terra, quais passos você acha que seriam 

necessários para se preparar para esta terra desconhecida? Conferir no mapa? Consultar uma 

agência de viagem? Ler livros de turismo? 

 

TAREFA: 

Leia Josué 2. Coisas a observar: 

• Qual é a missão? 

• Quem é o personagem central? 

• Como ela ajuda os espiões? 

• O que ela sabe? 

• Qual foi o acordo? 

• Qual foi o relatório apresentado a Josué? 

 

EXERCÍCIO: 

Sitim, o Vale das Acácias, o lugar de onde Josué enviou os espiões, pode ser localizado num mapa 

no extremo norte do Mar Morto e a leste de Jericó. 

1. A missão é simples: Josué enviou dois espiões para ________________________________. 

Estava especialmente interessado em ________________________________ (versículo 1). 

Esta seria a primeira grande cidade conquistada. 

2. Enquanto você relê este capítulo, anote as palavras e frases que descrevem Raabe. Por 

exemplo, sabemos que ela é uma prostituta, mas também que provavelmente ela 

trabalhou como uma estalajadeira. Como ela reagiu à presença dos israelitas em sua casa? 

Compare sua resposta à reação do rei de Jericó. Ela escondeu os homens, mentiu para os 

mensageiros do rei, negociou, prendeu-os a um juramento, ajudou-os a fugir e os enviou 

embora. Que tipo de mulher faria tudo isso? Conheça Raabe! 

a. Nos versículos 8-11, marque todas as referências que falam de ter medo e perder a 

coragem. 
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b. Tire um minuto e volte para Êxodo 15.13-16. Israel acabara de atravessar o Mar 

Vermelho por terra seca e estes versículos fazem parte do cântico que Moisés e os 

israelitas cantaram ao Senhor. Estes quatro versículos falam do que está acontecendo 

com o povo de Jericó. Sublinhe todas as palavras que falam do medo das nações 

(Filístia, Edom, Moabe, Canaã). Observação: Todas estas nações podem ser 

identificadas em um mapa que mostre a conquista de Canaã. 

c. Raabe era uma mulher forte e corajosa. Sua força e coragem vieram do que ela sabia 

ser verdade. 

• Fato: Quais foram os acontecimentos (versículo 10)? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

• Fato: O que ela sabia sobre o Deus de Israel (versículo 11)? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

3. O que ela pediu nos versículos 12 e 13? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Qual foi a resposta deles? _____________________________________________________ 

4. Raabe os ajudou a fugir e lhes deu instruções para não serem descobertos. E, na verdade, 

as palavras de despedida dos espiões foram de que as pessoas que estivessem na casa com 

ela seriam poupadas, mas não teriam responsabilidade nenhuma por alguém de fora e, 

além disso, o juramento seria anulado se ela contasse a alguém o que eles estavam 

fazendo. 

a. A casa de Raabe se tornou um abrigo, um refúgio, uma fortaleza impenetrável. Um 

simples cordão vermelho amarrado na janela marcou sua casa. Os espiões 

prometeram que passariam sobre sua casa. 

b. Você se lembra de outro “passar sobre” na história de Israel, que aconteceu na noite 

anterior à saída do Egito? Você se lembra do sangue nos batentes das portas das casas 

que mantinha a morte afastada dos que estavam dentro da casa? Leia Êxodo 12. 

5. Os espiões retornam a salvo para Josué. 

a. O que eles relataram? 

 _______________________________________________________________________ 
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b. O que eles declararam? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO: 

No versículo 8, Raabe declara o que sabe e então age de acordo com isso. Ela diz: “Eu sei que o 

Senhor deu esta terra a vocês.” Ela também sabe que “todos nós estamos morrendo de medo.” 

Alguma vez você já se perguntou o que você sabe? 

• O que você sabe ser verdade sobre o Senhor, seu Deus? 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Como o que você sabe afeta seu nível de coragem e força ou faz seu coração se derreter de 

medo e terror? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

• Os espiões e Raabe conheciam o Senhor e agiram com força e coragem. Os espiões 

declararam a Josué: “Estamos certos de que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo 

aqui está morrendo de medo de nós.” 
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LIÇÃO UM – PARTE 4 

 

INTRODUÇÃO: 

Os espiões voltaram com um relatório animador (Josué 2.24) e agora chegou a hora de os 

israelitas levantarem o acampamento do Vale das Acácias e seguir em frente para acampar junto 

às águas do Rio Jordão. Os próximos três capítulos têm muitos detalhes, mas para o nosso estudo 

vamos dar atenção a estes quatro pontos: 

1. A travessia do Rio Jordão. 

2. A Arca da Aliança. 

3. A comunidade de Israel. 

4. O pacto da circuncisão. 

 

TAREFA: 

Leia cuidadosamente Josué 3.1-4.24. Preste atenção: 

• Nas ordens dadas ao povo. 

• Na função da Arca da Aliança. 

• No reconhecimento de Israel como uma comunidade. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Que ordens foram dadas ao povo? 

• 3.3 - ___________________________________________________________________ 

• 3.5 - ___________________________________________________________________ 

• 3.9 - ___________________________________________________________________ 

2. A Arca da Aliança iria agora adiante do povo. Não se fala mais da coluna de fogo e da 

coluna de nuvem, as colunas que guiaram o povo e lhes dava luz durante o seu tempo no 

deserto (Êxodo 13.21-22). Relembre o que estava guardado na Arca da Aliança. 

Veja Hebreus 9.4: “Dentro da arca estavam _______________________________________ 

__________________, _______________________________________________________ 

e _______________________________________________________________________.” 

A arca tinha sido mantida no tabernáculo como uma lembrança visível para o povo da 

presença viva de Deus entre eles. 
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• (Versículo 3) Quem carregava a Arca da Aliança? _______________________________ 

• O que o povo deveria fazer? _______________________________________________ 

• (Versículo 4) O que o povo saberia? _________________________________________ 

• Qual foi a instrução especial? ______________________________________________ 
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LIÇÃO UM – PARTE 5 

 

ENSINO: 

Pense na palavra "comunidade". Este grupo de pessoas não era governado como uma sociedade 

democrática, na qual cada indivíduo pode dar a sua opinião, seu voto, aprovar ou rejeitar aquilo 

que o líder deveria fazer ou não. Estas pessoas viviam como uma sociedade teocrática, na qual 

Deus dava as ordens. Viviam como seu povo e deveriam obedecer às instruções dadas por Deus. 

Através da sua experiência no deserto, Deus moldou seu povo como uma comunidade, 

lembrando-os da aliança que fizera com Abraão, na qual ele era o Deus deles e eles eram o seu 

povo. Chamou-os para se levantarem e aceitarem o convite divino de viver uma vida santa e 

consagrada, separados para os propósitos de Deus. Apesar do que os israelitas fizeram durante 

estes quarenta anos, Deus permaneceu fiel a eles. Seu amor por eles nunca falhou. E vimos que, 

quando uma parte da comunidade resmungou contra o Senhor, todos sofreram as consequências 

(Números 14.34-35), quando pecaram todos suportaram a punição (Êxodo 32.19-20), e quando 

Deus deu os Dez Mandamentos ele chamou toda a comunidade de Israel à obediência e prometeu 

bênçãos para quem obedecesse e maldições para quem desobedecesse. Não houve exceções. 

Todos eram tratados como seu povo, pertencendo a esta comunidade. 

 

EXERCÍCIO: 

Identifique em alguns dos versículos abaixo palavras que indicam que eles eram parte de uma 

comunidade e não indivíduos vivendo isoladamente. Procure por palavras como “todo” e “entre”, 

palavras que oferecem um sentido de pertencer a uma comunidade maior. 

  

Referência Palavras que indicam comunidade 

Josué 3.5  

Josué 3.9,10  

Josué 4.1  

Josué 4.4-7  

Josué 4.13  

Josué 4.14  
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APLICAÇÃO: 

Como indivíduos, desejamos pertencer a uma comunidade. A maioria das pessoas nasce numa 

comunidade familiar. Acabamos nos envolvendo em diferentes ambientes sociais, como a escola, 

a igreja, o trabalho e as organizações voluntárias. Como participantes, concordamos com a 

finalidade e os objetivos, a estrutura ética e moral da comunidade. Identifique um ambiente 

comunitário no qual você participa ou ao qual pertence. 

• Como você passou a fazer parte da comunidade? Quando você passou a sentir que 

pertencia a ela? 

 __________________________________________________________________________ 

• Qual é o propósito desta comunidade? Por que ela existe? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

• Qual a sua contribuição e como você é valorizado pela comunidade? 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO DOIS – PARTE 1 

 

TAREFA: 

Leia Gênesis 17.7-14 e Josué 5.1-12. 

 

ENSINO: 

Esta passagem de Gênesis fala da aliança eterna que Deus fez com Abraão, a aliança de que Deus 

seria o Deus de Abraão e o Deus dos seus descendentes. A aliança iniciada por Deus estabeleceu o 

relacionamento entre ele e seu povo. Ele seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. O sinal deste 

relacionamento da aliança entre Deus e Abraão foi a circuncisão de todos os machos. Agora, neste 

ponto da história de Israel (Josué 3-5) é interessante notar a promessa de Deus a Abraão em 

Gênesis 17.8, quando ele diz a Abraão que a terra de Canaã seria uma possessão eterna dele e dos 

seus descendentes. 

Em Josué 5.1-12 aconteceram dois eventos importantes da comunidade. O primeiro foi a 

circuncisão de todos os homens nascidos no deserto, desde que os israelitas deixaram o Egito. A 

circuncisão declarava para a comunidade que todos somos parte da aliança eterna na qual Deus se 

declarou como sendo nosso Deus e nos tornou seu povo. A circuncisão disse às pessoas que fomos 

consagrados e pertencemos a Deus e à comunidade que ele estabeleceu. Ele também disse que 

qualquer um que não fosse circuncidado deveria ser "cortado do seu povo" e não fazia parte da 

aliança eterna. 

O outro evento da comunidade foi a celebração da Páscoa. Este foi um ato de obediência. Eles 

aprenderam a história do Senhor passando sobre a comunidade de Israel, quando no Egito o 

sangue de um cordeiro sacrificado foi pintado sobre os umbrais de suas casas (Êxodo 12). A ceia 

deveria ser uma ordenança contínua para as gerações futuras. Êxodo 12.24-25 deixa muito claro 

que eles deveriam obedecer estas instruções e, quando entrassem na Terra Prometida de Canaã, 

deveriam observar esta cerimônia. 

 

INTRODUÇÃO: 

Estamos prestes a embarcar em uma das histórias mais familiares sobre batalha já contadas. 

Músicas foram feitas sobre ela. Crianças aprenderam esta história. Peças teatrais escolares foram 

escritas como uma tentativa de recriar o evento. Esta batalha do Antigo Testamento ocorreu em 

Josué 6. 



PRESENÇA DE DEUS – NOSSA VITÓRIA 

20 
WWW.FULLVALUE.ORG                                                                                     FULLVALUE MINISTRIES 

Os israelitas estavam em posição. Consagraram-se e estão preparados para as coisas incríveis que 

o Senhor tem reservadas para eles. Esperaram pela Arca da Aliança para liderá-los do outro lado 

do Jordão. Mais uma vez, todos os israelitas experimentaram atravessar em solo seco quando a 

corrente de água parou de fluir. Imediatamente depois que atravessarem o rio, os homens foram 

circuncidados, a Páscoa foi celebrada nas planícies de Jericó em Gilgal e o maná parou no dia 

depois de eles começaram a comer os produtos da terra. 

O povo de Deus está preparado, alimentado, descansado e revigorado e agora está pronto para 

batalhar com Jericó. Josué experimentou um encontro com o Senhor muito semelhante ao que 

Moisés teve em Êxodo 3.5. Deus não queria que houvesse dúvida na mente de Josué de que 

estaria com ele, nem que Josué tivesse quaisquer dúvidas sobre quem era o comandante do 

exército do Senhor. Josué só poderia se prostar em sinal de reverência. 

 

TAREFA: 

Leia Josué 6. Enquanto você lê observe: 

• O plano de Deus. 

• As instruções de Josué. 

• A execução do plano por Israel. 

• Avisos de Josué sobre Raabe e as coisas devotadas. 

• O resgate de Raabe e a destruição de Jericó. 

• A maldição de Josué sobre Jericó. 
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LIÇÃO DOIS – PARTE 2 

 

EXERCÍCIO: 

1. O que Deus já havia revelado a Josué nos versículos 1 e 2? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ele já havia entregue Jericó nas mãos de Israel. O que causou o medo deles? Foi algo que 

os israelitas fizeram? Foi algo que Deus havia feito? Releia Josué 5.1. 

__________________________________________________________________________ 

2. Muito simples, qual foi o plano de Deus (Josué 6.3-5)? 

a. O que os homens armados foram instruídos a fazer? _____________________________ 

b. Os sete sacerdotes? _______________________________________________________ 

O que deveriam fazer no sétimo dia? _________________________________________ 

c. O que as pessoas deveriam fazer? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d. O que a muralha deveria fazer? 

________________________________________________________________________ 

3. Assim, a guarda armada dos sete sacerdotes, todos tocando suas trombetas, liderou a 

procissão, seguida pelos sacerdotes carregando a Arca da Aliança e o povo seguindo como 

a retaguarda. 

a. Quais foram as instruções específicas de Josué ao povo, no versículo 10? 

1) Não __________________________________________________________________ 

2) Nem _________________________________________________________________ 

3) Até __________________________________________________________________ 

b. Em seguida, aprendemos que o povo marchou ao redor da cidade uma vez e depois 

todos foram para casa! Que espetáculo deve ter sido! E fizeram isso durante seis dias! 

1) Se você fosse o rei de Jericó, o que poderia ter passado pela sua mente? 

_____________________________________________________________________ 

2) Se você fosse um cidadão ou um soldado, espiando através de uma brecha no muro 

para assistir esta marcha, o que poderia ter passado pela sua mente? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) Se você fosse Raabe, com a casa cheia de parentes apegando-se a uma promessa e 

sentindo a terra tremer quando este poderoso exército circundava a cidade todos os 

dias, o que poderia ter passado pela sua mente? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c. Mas o sétimo dia foi diferente. O que aconteceu que foi diferente? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

O que aconteceu quando os sacerdotes fizeram soar as trombetas? Qual foi a ordem de 

Josué no  

� Versículo 16? __________________________________________________________ 

� Versículo 17? __________________________________________________________ 

� Versículos 18-19? _______________________________________________________ 

4. Então chegou a vitória! O povo gritou. As muralhas desabaram e os israelitas entraram e 

tomaram a cidade (versículo 20). Tudo que tinha vida eles mataram. O que fizeram com 

toda a prata e ouro, bronze e ferro (versículo 24)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

O que aconteceu com Raabe e sua família (versículos 2-23)? _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Nos versículos 26-27, Josué fez um juramento e amaldiçoou qualquer pessoa que tentasse 

reconstruir Jericó. Caso esteja interessado em saber o que aconteceu com alguém que 

tentou, procure a passagem paralela após a palavra "portões" no versículo 26. (Nota: se a 

sua Bíblia não indicar uma passagem paralela, a referência é 1 Reis 16.34.) 
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LIÇÃO DOIS – PARTE 3 

 

REFLEXÃO: 

Que vitória de Israel! Parece que tomar posse da terra não ia ser difícil; na verdade, seria uma 

barbada, se todas as outras batalhas fossem como esta! Tudo que precisavam fazer era seguir a 

arca, ouvir o soar das trombetas e depois gritar! Claro, a gritaria não derrubaria as muralhas. Mas 

Deus usou a força do seu exército, honrou a obediência fiel do seu povo ao seu comando e passou 

a lutar por eles as suas batalhas. Tudo isso ele fez porque era o Deus deles e eles eram o seu povo. 

Ele queria que o mundo soubesse que era o Deus de Israel, seu Comandante! 

 

APLICAÇÃO: 

Vamos pensar em Raabe... 

1. Ela colocou sua confiança na sua única esperança de salvação. Sobre o que descansava sua 

esperança de salvação? 

__________________________________________________________________________ 

2. Ela cumpriu a sua parte do juramento e como resultado conseguiu segurança para sua 

família. De que forma sua casa poderia se tornar um convidativo local de segurança para 

sua família, amigos e vizinhança? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Leia Hebreus 11.30-31. O que nos é dito sobre ela? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Por causa da fé dela no Deus dos israelitas e porque ela acolheu os espiões, Deus agiu com 

graça em relação a ela. Considere a atividade graciosa de Deus em sua vida: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ENSINO: 

Passar pela água no Mar Vermelho e agora no Rio Jordão marcou ocasiões significativas na história 

dos israelitas. Na primeira passagem, em Êxodo 14, sua vida de escravos dos egípcios tinha 



PRESENÇA DE DEUS – NOSSA VITÓRIA 

24 
WWW.FULLVALUE.ORG                                                                                     FULLVALUE MINISTRIES 

acabado de vez. O exército foi afogado e Israel continuou sua viagem para a Terra Prometida. Uma 

nova vida estava diante deles. Deus os lembrou que era o Deus deles e que eles eram o seu povo. 

Deu-lhes certas estipulações para sua vida conjunta como uma comunidade. O relacionamento de 

Deus com seu povo não seria o de um feitor de escravos, mas de um líder. Ele não deveria ser 

temido, mas alguém a quem eles poderiam amar e confiar, servir e obedecer. O relacionamento 

de Deus com eles estava baseado no amor. Ele queria apenas o melhor para o seu povo.  

Quando os israelitas cruzaram as águas do Rio Jordão, deixaram para trás sua vida de viajantes 

sem rumo, a consequência de sua desobediência e rebelião contra Deus. Deus lhes deu forma e os 

moldou como um povo unido em coração e propósito, um povo pronto para tomar posse da terra 

que fazia parte da aliança eterna. 

Esta passagem pela água tem significado para as pessoas ao longo da história. No Novo 

Testamento, a passagem pela água aconteceu com Jesus quando ele foi batizado (Mateus 3.13-

17). No final do ministério terreno de Jesus, ele comissionou seus discípulos lhes dizendo que 

todas as pessoas de todas as nações deveriam ser batizadas (Mateus 28.19). A Igreja Primitiva, 

estabelecida pelos discípulos de Jesus, continuou o ministério da pregação do Evangelho e a 

batizar as pessoas em nome de Jesus (Atos 2.38). 

O batismo é iniciado por Deus. Deus escolhe nos tornar dele ao anunciar o perdão dos pecados e 

oferecer a vida eterna. A passagem pelas águas do batismo nos coloca sob a aliança eterna na qual 

Deus declara ser o nosso Deus e nos torna seu povo. Uma vida de escravidão ao pecado é deixada 

para trás. Podemos viver livres e perdoados neste relacionamento de amor que foi estabelecido 

por Deus. O batismo nos coloca sob nova direção, sob nova autoridade e em um novo 

relacionamento. Fomos redimidos. Nossas vidas foram compradas de volta por Deus. Fomos 

comprados por um preço; o preço é a vida, morte e ressurreição de Jesus, o Cordeiro de Deus. 

Agora o próprio Deus escolhe viver em nós. Nossos corpos se tornam seu lugar de habitação. 

Vocês foram batizados? O batismo é um assunto novo para você? O que você sabe sobre o que 

Deus lhe oferece no batismo? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A passagem pelas águas oferece uma vida cheia de propósito e significado. A passagem pelas 

águas torna você um filho do Rei! 
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LIÇÃO DOIS – PARTE 4 

 

INTRODUÇÃO: 

Após a batalha de Jericó, se poderia achar que tomar posse da terra seria uma barbada. Em Josué 

7, aprendemos que todas as batalhas não ocorreram contra as nações inimigas que viviam dentro 

da Terra Prometida. As batalhas contínuas também aconteceram dentro do povo de Deus quando 

a desobediência e a rebelião dos indivíduos afetaram toda a comunidade. 

 

TAREFA: 

Leia Josué 7 e descubra: 

• O que deu errado? 

• Quem foi culpado? 

• Quais foram as consequências? 

• Qual foi o castigo? 

 

EXERCÍCIO: 

1. A história da vitória de Israel sobre Jericó tinha recém terminado, no capítulo 6. Agora, 

Josué 7.1 revela algumas notícias ruins. O que deu errado? 

• Quem foi o acusado? ______________________________________________________ 

• O que foi roubado? ________________________________________________________ 

• Qual foi a reação do Senhor? ________________________________________________ 

2. Olhe mais de perto. 

• Acã foi o único culpado? Quem o versículo diz que agiu de forma infiel? 

________________________________________________________________________ 

• Contra quem a ira do Senhor ardia? __________________________________________ 

• Lembre que, em uma lição anterior consideramos Israel como sendo uma comunidade. 

Deus considerou a comunidade como sendo culpada. Acã era parte da comunidade de 

Israel e o que ele fez como um indivíduo Deus considerou como um ato da comunidade. 

3. Continue com a história e observe as consequências para a comunidade que o ato de um 

homem causou: 

• Josué estava olhando adiante, para o próximo lugar que Israel possuiria. Qual foi o 

próximo lugar que ele pediu que os espiões conferissem (versículo 2)? 
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________________________________________________________________________ 

• Que relatório os espiões fizeram e qual foi sua recomendação (versículo 3)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Eles entraram em batalha. 

• O que aconteceu nos versículos 4-5? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• O que aconteceu com os corações das pessoas? 

________________________________________________________________________ 

• A reação de Josué e dos anciãos: em arrependimento, a roupa foi rasgada. Caíram de 

rosto no chão e jogaram pó sobre suas cabeças. 

• Observe a oração de Josué (versículos 7-9): 

o Por que fizeste _________________________________________________________ 

o Foi para ______________________________________________________________ 

o _____________________________________________________, o que posso dizer? 

o Os cananeus e todos os outros ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

o O que farás ____________________________________________________________ 

• O que Deus disse a Josué? Que pecado Israel cometeu (versículo 11)? 

o _____________________________________________________________________ 

o _____________________________________________________________________ 

o _____________________________________________________________________ 

o _____________________________________________________________________ 

o _____________________________________________________________________ 

• Eles não somente pecaram, mas como agiram durante a batalha (versículo 12)? 

________________________________________________________________________ 

• Acima de tudo isso, o que Deus declarou, no final do versículo 12? 

________________________________________________________________________ 

• Releia Josué 6.18. Qual foi a instrução e aviso de Josué ao povo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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• Nos versículos 13-15 Josué instruiu as pessoas e as preparou para a descoberta das 

coisas devotadas que seriam encontradas na comunidade e deveriam ser retiradas. Ele 

reconheceu que a aliança do Senhor havia sido violada e que uma coisa vergonhosa 

havia sido feita em Israel. O significado dessas coisas devotadas ao Senhor era que elas 

eram o que Deus declarara ser dele e ele ordenara que todas essas coisas devotadas 

fossem destruídas. 

• Josué verbalizou o desprezo pelo que havia sido feito. As consequências seriam severas. 

Pela manhã, Acã foi descoberto. O que ele tomara e fizera com todas as coisas 

devotadas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Tudo foi encontrado e trazido a Josué. Todos os seus pecados foram expostos diante dos 

israelitas. Todo Israel cumpriu a punição. O que os versículos 24-26 nos dizem? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO DOIS – PARTE 5 

 

APLICAÇÃO: 

A consequência do pecado é a morte. Acã, sua família e todas as suas posses foram apedrejadas, 

queimadas e enterradas. Houve uma aniquilação completa, a fim de remover o pecado da 

comunidade. 

1. Muitas vezes tentamos esconder ou encobrir nossos pecados. Falamos de esconder 

esqueletos em nosso armário. O que são esses pecados que decido manter escondidos 

como segredos da minha vida? O que eu "varro para debaixo do tapete", por assim dizer? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Como comunidade, como lidamos com o pecado? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Como meus segredos afetam a maneira em que vivo na comunidade como família, amigos 

e colegas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: 

Senhor, como uma comunidade, devemos confessar os nossos pecados diante de ti. Muitas vezes 

negamos nossa pecaminosidade, ignorando os erros que são cometidos. Ficamos fracos na luta 

contra os nossos inimigos que querem nos levar ao pecado. Rendemo-nos ao mal, ao invés de 

fazer o bem. Perdoa-nos. Sê misericordioso conosco. Perdoa-nos por tudo que negamos, 

evitamos, ignoramos e escondemos. Liberta-nos da imundície e da vergonha, da desgraça em que 

vivemos, e concede-nos tua graça e misericórdia. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO: 
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Acã e seu pecado foram descobertos. Ele e tudo o que tinha foram retirados da comunidade 

israelita. Foram apedrejados, queimados e enterrados, e então Deus retirou sua ira do povo. Deus 

perdoa. A comunidade israelita está limpa, a restituição foi feita e a conquista da terra foi 

retomada. Se você fosse Josué, hesitaria um pouco para conduzir o povo para a batalha 

novamente, depois de eles terem sido derrotados e vencidos pelos homens de Ai? 

 

TAREFA: 

Leia Josué 8.1-29. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Qual foi a instrução de Deus a Josué, nos versículos 1 e 2? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Qual foi o plano para a tomada de Ai (versículos 3-8)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Qual foi o resultado (versículos 9-29)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

TAREFA: 

Leia Josué 8.30-35. Releia Deuteronômio 11.26-32. 

 

EXERCÍCIO: 

• De Ai, Israel foi para o norte. Localize o Monte Ebal e o Monte Gerizim em um mapa que 

mostre as áreas designadas para cada uma das doze tribos. 

• No versículo 30, o que Josué construiu? __________________________________________ 

o O que nos é dito sobre este altar? ____________________________________________ 

o Observe a passagem paralela em Êxodo 20.25. Que informação adicional aprendemos? 

________________________________________________________________________ 

• Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. O que Josué fez depois, no versículo 32? 
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__________________________________________________________________________ 

Imagine a cena: Metade de Israel está de pé em frente ao Monte Ebal (Deuteronômio 

27.13) e a outra metade de pé em frente ao Monte Gerizim (Deuteronômio 27.12). Entre 

eles estavam colocados a Arca da Aliança e os sacerdotes levitas. Na presença de todos, ele 

copia na pedra a Lei de Moisés. Podemos perguntar por que Josué fez isso. A passagem 

paralela nos leva de volta a Deuteronômio 27.8. 

• Então, o que Josué faz, em Josué 8.34? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ENSINO: 

Este evento aconteceu no vale entre estas duas montanhas. As montanhas eram as testemunhas 

da promessa que o povo fez a Deus. Esta foi uma renovação da aliança. Diariamente, pessoas que 

são batizadas são renovadas na Aliança de Deus. Todo o passado é perdoado e todo o futuro é 

uma pedra limpa. Deus nos dá um novo começo no qual temos sua promessa, a promessa da sua 

presença. No livro de Jeremias, o profeta nos lembra: “Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca 

mais lembrarei das suas maldades.” (Jeremias 31.34) Que boas novas! 
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LIÇÃO TRÊS – PARTE 1 

 

REFLEXÃO: 

Seja honesto consigo mesmo. Se você fosse membro de uma determinada tribo e lhe pedissem 

para ficar em frente a uma destas duas montanhas, quanta atenção você daria a Josué, enquanto 

ele copiasse nas pedras toda a Lei de Moisés e, em seguida, lesse todas as palavras da Lei para as 

pessoas? 

________________________________________________________________________________ 

O que estaria pensando? ___________________________________________________________ 

É o deserto. Sem dúvida, o povo sentia calor, ou até mesmo estava com muito calor e cansado. 

Mas todos ouviram tudo! Toda a assembleia (versículo 35) de homens, mulheres e crianças, mais 

os estrangeiros vivendo no meio deles, ouviu cada palavra da Lei de Moisés. Mais uma vez, Josué 

apenas estava fazendo o que Moisés ordenara. Veja Deuteronômio 31.11-13. Por que a leitura das 

palavras da Lei era tão importante? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO: 

Toda a comunidade de Israel precisava ouvir o Livro da Lei, a Lei da terra. Estas montanhas 

testemunharam este evento e eram uma lembrança visível para o povo das bênçãos da obediência 

e das consequências da desobediência. A maneira de esta comunidade viver a vida em obediência 

à Lei de Deus seria a declaração do povo de Deus do amor deles por aquele que era o seu Deus. 

Considere seu próprio respeito pela Palavra de Deus. Se as montanhas ou planícies onde você vive 

pudessem falar e dar testemunho do valor que você dá à Palavra de Deus, o que diriam? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Que coisas você faz e que palavras diz que dão testemunho do seu relacionamento com Deus? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Sua vida dá testemunho daquilo que crê? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Qual área da sua vida você deseja que o Senhor ajude a tornar mais autêntica? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZAÇÃO: 

O Salmo 1 fala sobre o prazer na Palavra de Deus e de fazer com que ela seja a essência do nosso 

ser. Se você ainda não fez isso, aproveite para colocar este Salmo em sua biblioteca da memória. 

Estes seis versículos contém muita linguagem figurativa. Não se esqueça de copiar estes versículos 

em um cartão. Ao memorizá-los, observe as bênçãos daqueles que têm prazer na Palavra de Deus 

e faça anotações durante os próximos dias das coisas que você aprender sobre o seu 

relacionamento com Deus, aquele que cuida de você. 

 

ORAÇÃO: 

Senhor, quero ser como Josué e os israelitas, que tiveram prazer em ti e ensinaram tua Palavra aos 

seus filhos. Quero que meu relacionamento contigo seja evidente para os outros, para que eles 

possam te conhecer como Deus deles e se verem como teu povo. Obrigado por dares a tua Lei, 

que me guia e me mantém alinhado à tua vontade. Perdoa-me por meu passado de desobediência 

e desrespeito à tua Palavra. Obrigado por me perdoares e nunca me deixares ou abandonares. 

Obrigado por seres o meu Deus, por me tornares teu filho e por me dares um novo começo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO TRÊS – PARTE 2 

 

INTRODUÇÃO: 

As batalhas em Jericó e Ai foram extremamente importantes. Estas batalhas estabeleceram o Deus 

de Israel e colocaram medo nos corações dos reis das partes da terra ainda a ser conquistadas. 

Alguns reis uniram forças para fazer guerra contra Josué e os israelitas (Josué 9.1-2). O povo de 

Gibeão recorreu a um ardil (Josué 9). As informações correram por toda a terra, dizendo que Israel 

estava acabando com todos os seus habitantes. As pessoas temiam por suas vidas.  

Vamos cobrir vários capítulos nesta parte da lição. Estes capítulos contêm histórias de guerra. 

Josué liderou Israel em uma campanha de guerra que aniquilava um reino após o outro, como o 

Senhor ordenara a Moisés e Moisés ordenara a Josué. 

 

TAREFA: 

Leia Josué 9-11. Enquanto você lê estes três capítulos 

• Sublinhe palavras e frases recorrentes. 

• Identifique os meios que Deus usou para dar a Israel sua herança. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Você observou essas palavras e frases repetidas? O que elas pontuam? 

a. “Não fique com medo” _____________________________________________________ 

b. "Não deixe sobreviventes" __________________________________________________ 

c. "Totalmente destruídos" ___________________________________________________ 

2. Quais foram os meios incomuns utilizados para causar a derrota? 

a. Josué 10.11 ______________________________________________________________ 

b. Josué 10.12-14 ___________________________________________________________ 

c. Josué 11.20 ______________________________________________________________ 

3. No capítulo 9, os enganosos gibeonitas recorreram a um ardil. Enquanto outros reis 

estavam unindo forças contra Israel, o que o povo de Gibeão decidiu fazer? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Qual foi o resultado final do seu plano (Josué 9.26-27)? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Por causa do juramento que Israel fez aos gibeonitas (Josué 9.14-15), os israelitas estavam 

comprometidos a entrar em guerra com eles contra os cinco reis amorreus. Josué trouxe o 

melhor do seu exército e os pegou de surpresa. 

• O que o Senhor fez, conforme Josué 10? 

o Versículo 8 ____________________________________________________________ 

o Versículo 10 ___________________________________________________________ 

o Versículo 11 ___________________________________________________________ 

o Versículos 12-13 ________________________________________________________ 

� O que foi declarado no versículo 14? 

___________________________________________________________________ 

� O que aconteceu com os cinco reis, conforme os versículos 16-27? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Josué 10.28 inicia o mantra que continua através do capítulo 11. Diz-nos que Josué "matou 

a todos" e que "ninguém ficou vivo". As batalhas continuaram com Josué liderando os 

israelitas quando avançaram sobre uma cidade após a outra. Mas não devemos ignorar 

outras palavras usadas ao longo destes capítulos que nos lembram quem era o Líder de 

Israel. 

a. Josué 10.30 ______________________________________________________________ 

b. Versículo 32 _____________________________________________________________ 

c. Versículo 42 _____________________________________________________________ 

É interessante notar que o Deus de Israel lutava "por" Israel. Ele era o seu Campeão! 

Recorde Josué 10.8. O que Deus queria que Josué soubesse? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

O que Josué diz às pessoas, no versículo 25? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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d. Olhe agora para o capítulo 11... O que o Senhor diz a Josué no versículo 6, quando o 

inimigo vem com um exército enorme, "com tantos homens quantos são os grãos de 

areia da praia do mar"? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. O que nos é dito sobre Josué? 

a. Josué 10.40 ______________________________________________________________ 

b. Josué 11.15 ______________________________________________________________ 

c. Josué 11.23 ______________________________________________________________ 

6. Afinal, Josué 11 termina com estas palavras: 

__________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO TRÊS – PARTE 3 

 

ENSINO: 

No exercício que completamos aprendemos os fatos da história. Olhamos para as batalhas de 

Israel contra o povo e os reis da terra que iriam possuir. Vimos Israel sempre vitorioso enquanto 

seguia a liderança de Josué. O país, no entanto, estava encharcado do sangue daqueles que Deus 

derrotara. Ele não demonstrou misericórdia para um reino após o outro. Todo este derramamento 

de sangue era necessário? As pessoas não poderiam viver como escravas de Israel? Precisavam 

morrer? 

É preciso lembrar que o derramamento de sangue era o meio que Deus usou para limpar a terra 

de toda a idolatria e da maldade desses reinos. O Deus de Israel não era como os deuses de 

madeira e pedra. O Deus de Israel fez uma aliança com eles para ser o seu Deus, a quem eles 

deveriam prestar culto. Porque ele sabia que seu povo estaria propenso à desobediência, queixa, 

reclamação e a procurar seguir seu próprio caminho, Deus precisava remover da terra tudo o que 

poderia corromper ou seduzir ao povo. Sua santidade exigia que todos os que não faziam parte do 

seu povo da aliança fossem destruídos sem misericórdia. Sua santidade exigia que a terra fosse 

limpa e purificada. Deus chamou seu povo à santidade. Diante dele deviam ser irrepreensíveis 

(Deuteronômio 18.9-13). 

 

REFLEXÃO: 

Precisamos tirar algum tempo para refletir sobre a santidade. Considere estas perguntas de 

reflexão e anote em seu caderno alguns dos pensamentos que vêm à mente. 

• O que significa ser santo ou sem culpa? 

• É possível a santidade? Como alguém se torna santo? 

• É necessário que o sangue seja derramado para que a pessoa seja santificada ou existe 

outra maneira? 

• Nosso mundo se esforça pela santidade? Nosso mundo se esforça pela pureza? 

• O que significa que eu devo ser irrepreensível diante de Deus? 

• Sangue foi derramado ao longo da história de Israel. Eles ofereceram sacrifícios de animais, 

batalharam e morreram. Onde o sangue se cruza com minha vida? Creio que Jesus morreu 

pela minha falta de santidade, minha impiedade, meu pecado? Creio que o seu sangue 

derramado na cruz foi suficiente para me tornar santo diante de Deus, meu Pai celestial? 
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ORAÇÃO: 

Senhor Deus, meu Deus, posso somente te agradecer por me tornares santo pelo sangue de teu 

Filho Jesus derramado na cruz. Quando olhas para mim vês o sangue dele que me cobre e me 

deixa sem culpa diante de ti. Tens agido com misericórdia para comigo ao não me dares o que 

mereço. Jesus é o meu Campeão! Jesus é quem me dá a Vida eterna contigo. Obrigado pelo 

sacrifício dele em meu favor. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO TRÊS – PARTE 4 

 

Josué 11 termina com as palavras: "E assim a guerra acabou." Guerra, guerra e mais guerra! Tudo 

o que os israelitas experimentaram desde que colocaram os pés na terra foi guerra, e tudo isso 

para tomar posse da terra que Deus tinha prometido. Em Josué 12 estão listados todos os reis que 

os israelitas derrotaram, todos os 31. Em seguida, o capítulo 13 começa com o Senhor dizendo a 

Josué, que já era bem velho, que "ainda há muita terra para ser conquistada." Nos versículos 1-7 

aprendemos: 

• Qual a terra que ainda deveria ser conquistada (versículos 2-5). 

• O que Deus faria (versículo 6). 

• O que Josué faria (versículo 6-7). 

Moisés prometera a três tribos (Gade, Rúben e à meia tribo de Manassés) que a terra a leste do 

Rio Jordão se tornaria deles quando a Terra Prometida fosse conquistada (Números 32). Em Josué 

13.8-32 são apresentados os limites da terra que cada uma dessas três tribos iria receber. 

Em Josué 14 aprendemos como a terra a oeste do Jordão foi dividida e atribuída a cada uma das 

demais tribos e qual porção foi dada a Calebe, o outro espião que foi autorizado a entrar na Terra 

Prometida (Números 14.23-25). Mais uma vez, lemos as palavras no versículo 15, "Então houve 

paz na terra." 

 

TAREFA: 

Josué 15-21 registra qual terra foi distribuída a cada uma das tribos. A única tribo que não recebeu 

nenhuma parte da terra foi a tribo de Levi. Qual era a sua propriedade, conforme Josué 13.33? 

________________________________________________________________________________ 

Números 18.20-21 dá mais informações. Como Deus cuidou deles? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Leia Josué 21.43-45. 

• O Senhor deu a Israel ________________________________________________________ 

• O Senhor deu _______________________________________________________________ 

• As promessas do Senhor ______________________________________________________ 

Deus cumpriu tudo o que havia dito que faria. Sua fidelidade ao seu povo foi mais do que evidente 

durante todos estes muitos, muitos anos. Aqueles que inicialmente receberam a promessa não 
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foram os que entraram na terra. A promessa foi dada a eles, mas plenamente cumprida aos seus 

descendentes. 

 

EXERCÍCIO: 

Considere as muitas histórias e experiências que trouxeram Israel a este ponto em sua história. Ao 

longo dos séculos, Deus lembrou a promessa da aliança que fez ao seu povo. Eles sabiam que, 

apesar de que nunca iriam entrar na terra, seus descendentes o fariam. O cumprimento da 

promessa de Deus repousava em sua Palavra. Esta era a sua aliança, feita com o seu povo. A 

promessa de Deus a Abraão e aos seus descendentes pelas gerações que viriam repousava no 

comprometimento de Deus à sua aliança (Gênesis 17.7). Reveja algumas das histórias que 

estudamos nas lições anteriores nesta série de estudos da Bíblia e comece a listá-las em seu 

caderno. Liste as histórias que foram especialmente significativas para você e pergunte-se por que 

você as considera tão importantes. 

Antes de seguirmos adiante em nosso estudo é importante observarmos três versículos diferentes 

nestes últimos capítulos. Deus ordenou que todas as nações que habitavam a terra deveriam ser 

totalmente destruídas. Não deveria haver sobreviventes. O que aprendemos nos seguintes 

versículos? 

1. Josué 13.13 ________________________________________________________________ 

2. Josué 15.63 ________________________________________________________________ 

3. Josué 16.10 ________________________________________________________________ 

Não continuaremos estudando estes versículos neste momento, mas eles foram apontados para 

que os conheçamos ao concluir o estudo do livro de Josué e iniciar o estudo de Juízes. 

 

TAREFA: 

Leia Josué 23. Observe o conteúdo do discurso de despedida de Josué ao povo — seus anciãos, 

líderes, juízes e oficiais. 

• Qual era o trabalho inacabado? 

• Qual foi a sua exortação com relação à Lei de Moisés? 

• Quais eram as bênçãos? 

• Quais eram as maldições? 
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LIÇÃO TRÊS – PARTE 5 

 

EXERCÍCIO: 

1. Qual era o trabalho que faltava ser feito (Josué 23.3-5)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Qual foi a ordem de Josué nos versículos 6-8? 

__________________________________________________________________________ 

A obediência deles incluía quatro exigências, conforme o versículo 7: 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

3. Se eles obedecessem, qual seria a bênção (versículos 9-11)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Quais seriam as consequências da sua desobediência (versículos 12-16)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Em resumo, Josué os lembra da fidelidade de Deus com eles. Para o que Deus chamou os 

israelitas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

TAREFA: 

Leia Josué 24. 

 

REVISÃO: 

1. Josué revisa um pouco da história de Israel. Liste as histórias, as pessoas e o que Deus fez 

ser dito para que todos ouvissem. 

a. Os versículos 2-4 falam das histórias de Gênesis. 
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b. Os versículos 5-7 falam das histórias de Êxodo. 

c. Os versículos 8-10 falam da experiência de Israel a leste do Rio Jordão. 

d. Os versículos 11-13 falam da conquista da terra por Israel. 

Todas estas histórias contam a história de Israel. Em todas as histórias deles, Deus é o 

personagem principal. Deus deu a Abraão... Deus enviou Moisés e Arão... Deus trouxe 

Israel... Deus colocou os cidadãos de muitas nações em suas mãos... O que diz o versículo 

13? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Josué coloca diante de todos eles o que Deus tinha feito e os chama a fazer uma declaração 

perante toda a comunidade de Israel (versículo 14). Qual é a pergunta que lhes faz em 

Josué 24.15? 

__________________________________________________________________________ 

Qual é a declaração de Josué no versículo 15? 

__________________________________________________________________________ 

O que todo o povo declara, no versículo 21? 

__________________________________________________________________________ 

As pessoas foram testemunhas do testemunho que deram umas às outras de servir ao 

Senhor e obedecê-lo. Como uma comunidade, deveriam fazer um relato e então apoiar um 

ao outro neste relato. Isto significava que, conforme o versículo 23, a comunidade deveria 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Josué morreu. O versículo 31 nos diz que Israel serviu ao Senhor. Quanto tempo sabemos 

que serviram ao Senhor? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Israel chegou a Canaã, afinal. A presença fiel de Deus ao longo das suas andanças pelo deserto 

trouxe seu povo com segurança à terra prometida há muito tempo. A terra é sua propriedade. As 

coisas seriam diferentes. A vida em comunidade iria mudar quando cada tribo estivesse na sua 

terra designada. O líder deles estava prestes a morrer. O futuro continuava incerto. Estranhos e 

estrangeiros ainda viviam na terra e precisavam ser destruídos. E agora, na Lição Quatro, ouvimos 

uma última declaração de Josué. 
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LIÇÃO QUATRO – PARTE 1 

 

REFLEXÃO: 

Chegamos ao final da vida de Josué. Os israelitas foram enviados para a terra que herdaram e 

estão prontos para iniciar a vida em sua nova terra. Josué morre com a idade de 110 anos. Ele 

experimentou a vida com Deus mais do que qualquer outro israelita, exceto Calebe. 

Sua despedida nos lembra da despedida de Moisés ao povo, antes de ele morrer. As bênçãos e 

maldições permanecem. Se o povo escolhesse obedecer, seria abençoado. Se escolhesse 

desobedecer, seria amaldiçoado. Josué lembrou o povo disso porque o conhecia. Sabia que iriam 

servir outros deuses por causa da experiência no Monte Sinai. Sabia que Deus traria calamidade 

sobre eles, mesmo depois de ter sido tão bom com eles (Josué 24.20). 

Se você é jovem, talvez seja difícil entender o motivo de um pai ou avô falar sobre essas coisas 

com você. As experiências de vida deles, no entanto, ensinaram muitas coisas ao povo. Sua 

sabedoria fala para aqueles que os seguiam. O que uma pessoa com mais idade lhe disse que você 

se lembra? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

A sabedoria que eles compartilharam é a sua bênção. Você consegue se lembrar de ocasiões em 

que disse: “Eu me lembro”. Lembrar é o que evita que os erros do passado sejam repetidos. O que 

alguém encorajou você a lembrar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Agora pense no momento em que você chegar ao fim de sua vida. O que você quer que os outros 

lembrem sobre o que você considera ser verdade por causa do que as suas experiências de vida 

lhe ensinaram? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZAÇÃO: 

A passagem na Bíblia é Josué 24.15. Ela diz: "Porém eu e a minha família serviremos a Deus, o 

Senhor." Que o significado deste versículo aumente em sua vida quando você der testemunho do 

que crê. Dedique alguns minutos para copiar este versículo em um cartão e na parte de trás 
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expresse o seu desejo de tomar uma decisão e servir a Deus, cheio de gratidão a ele por sua 

fidelidade a você. Ele declarou ser o seu Deus e o chama para ser filho dele para sempre. Ele 

prometeu o céu para todos os que creem que é Jesus que nos torna santos e vitoriosos diante de 

Deus, nosso Pai. Por causa de Jesus, também estamos ansiosos para dizer: "Eu e a minha família 

serviremos a Deus, o Senhor!" 

 

ORAÇÃO: 

Quero ser ousado como Josué e tomar minha decisão de te servir todos os dias da minha vida. 

Tens sido fiel a mim. Capacita-me a te servir com fidelidade. As coisas deste mundo oferecem 

muitas opções atraentes. Em meu coração, sei que essas escolhas me afastam de ti. Fortalece meu 

coração para prestar culto a ti, e somente a ti. Especialmente, ajuda-me naquelas áreas que 

confesso serem tentações em meu coração: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO: 

Josué está morto. Eles não têm líder. Não há um plano de sucessão. Um capítulo na história de 

Israel terminou. Sua libertação do Egito, os quarenta anos de vida no deserto e a conquista da 

Terra Prometida foram alcançados. Todas as tribos foram instaladas e vivem nas regiões que lhes 

foram atribuídas. A terra estava em repouso da guerra. 

Será que precisavam de um líder agora? Viajar não era mais um problema. Eles chegaram! Então, 

o que viria depois? Sua vida fora nômade, mas agora podem se estabelecer e criar raízes nesta 

nova terra. Parece que não dependem mais de um líder. Já não são uma massa de pessoas em 

movimento. Agora estão espalhados por todo lugar vivendo como povos tribais. 

Ao mesmo tempo, precisamos lembrar que Deus os considerava como seu povo da aliança, como 

uma comunidade que pertencia a ele. Tanto Moisés como Josué lembraram aos israelitas das 

bênçãos que sempre seriam deles se vivessem em obediência a Deus. Também afirmaram as 

consequências da desobediência à Lei de Deus, as maldições para a sua rebelião se cultuassem 

outros deuses. A Lei fora dada a Israel como povo que pertencia a Deus. A Lei era o que Deus 

queria que obedecessem em qualquer local em que vivessem na terra. 
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Agora estamos prestes a continuar o nosso estudo da Bíblia com o livro de Juízes. O que vai 

acontecer com os filhos de Israel, agora que não têm líder e ainda têm grandes áreas de terra a ser 

conquistadas? 
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LIÇÃO QUATRO – PARTE 2 

 

TAREFA: 

Leia Juízes 1.19-36. 

 

EXERCÍCIO: 

A ordem de Deus era que todos que ocupavam a terra fossem totalmente destruídos. Não 

deveriam deixar sobreviventes. Sublinhe as frases desta seção que dizem o que os israelitas 

fizeram com aqueles que viviam na terra. 

 

Passagem O que Israel fez com os que viviam na terra 

Josué 1.19  

Josué 1.21  

Josué 1.25  

Josué 1.27  

Josué 1.28  

Josué 1.29,30,31,33  

Josué 1.34  

 

Israel tolerou em vez de aniquilar seus inimigos. Eles comprometeram a ordem de Deus com sua 

paixão minguante de tomar posse da terra. Tinham terra para sua tribo. Estavam felizes e 

contentes porque aqueles que não expulsaram foram submetidos ao trabalho forçado. Então, qual 

é o problema? Eles não podiam viver em paz, todos juntos? 

 

TAREFA: 

Leia Juízes 2.1-5. 

 

EXERCÍCIO: 

• O que o anjo do Senhor disse que tinham feito (versículo 1)? 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• O que deveriam fazer (versículo 2)? 

__________________________________________________________________________ 

• O que eles fizeram, na verdade? 

__________________________________________________________________________ 

• Quais seriam as consequências (versículo 3)? 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Como as pessoas responderam (versículos 4-5)? 

 __________________________________________________________________________ 

Estes versículos revelam a origem dos problemas que afligiram Israel ao longo de sua história. Eles 

comprometeram a sua posição ao falharem em tomarem posse daquilo que era seu. O resto do 

capítulo dois resume o que aconteceu com Israel depois da morte de Josué. 

 

TAREFA: 

Leia Juízes 2.6-23. Procure respostas para estas perguntas: 

• O que os israelitas fizeram durante a vida de Josué? 

• Como a geração seguinte viveu? 

• Qual foi a resposta do Senhor? 

• Qual foi a resposta de Israel aos juízes que o Senhor levantou? 

• Qual foi a maldição de Deus sobre o povo? 

 

EXERCÍCIO: 

1. Como as pessoas viviam na época de Josué (versículos 6-7)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Este foi um tempo bom, um tempo de paz em que serviram ao Senhor, pois "tinham visto 

tudo o que o Senhor havia feito por Israel." Então, Josué morreu. 

2. Mas a história toma um rumo crítico. O que é mencionado no versículo 10? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Uma questão imediata poderia ser: Por que a geração seguinte não conheceu o Senhor ou 

o que ele fez por Israel? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO: 

Com que rapidez esquecemos das coisas. A menos que sejamos lembrados e lembremos vamos 

esquecer! Qual tem sido a sua experiência? 

• Alguém o tem lembrado daquilo que Deus tem feito? Quem é essa pessoa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• As gerações antes de você conheceram o Senhor? Falaram dele para você? 

__________________________________________________________________________ 

O que lhe foi dito? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ou talvez nunca lhe foi contado e, por isso, você nunca soube do grande amor de Deus por 

você. Se for assim, o que você se lembra da sua vida sem o amor de Deus? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO QUATRO – PARTE 3 

 

EXERCÍCIO: 

1. O que Juízes 2.11-12 diz que Israel fez? 

• Então o povo de Israel ____________________ Deus, o Senhor, __________________ 

os ______________________________________. (Estes eram os deuses estrangeiros.) 

• Eles _________________________________ o Senhor, o Deus dos seus antepassados, 

que os havia ___________________________________________________________. 

• Começaram ________________________________________________ outros deuses. 

2. Qual foi a resposta do Senhor ao seu comportamento (versículos 12-16)? 

• Eles ______________________________________________ e assim fizeram o Senhor 

ficar __________________________________________________________________. 

• Por quê? Abandonaram ________________________________________, e adoraram 

__________________________________ e __________________________________. 

• O que o Senhor fez? 

o Versículo 14 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Versículo 15 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Versículo 16: O Senhor suscitou juízes. O que os juízes fizeram? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Observação: Os juízes eram líderes, muitas vezes líderes do tipo militar a quem Deus 

suscitou para libertar os israelitas dos poderes opressivos de seus inimigos. 

4. Como as pessoas responderam aos juízes (versículo 17)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Descreva o relacionamento que Deus tinha com os juízes que ele suscitou: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

6. O que aconteceu ao relacionamento entre Deus e seu povo (versículo 20)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. O que Deus resolveu fazer (versículos 21-23)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO: 

Não é uma imagem bonita. A fidelidade de Deus com aqueles que viveram antes desta geração 

estava sendo ignorada e esquecida. A rebelião deles contra Deus e a desobediência à sua aliança 

fez com que se prostituíssem diante dos deuses de madeira e pedra, diante dos deuses que não 

foram erradicados da terra, Baal, a divindade semita, e Astarote, a deusa da fertilidade. Eles se 

afastaram do seu Deus de amor e salvação e escolheram a servidão e escravidão a outros deuses. 

Trocaram a escravidão que os seus antepassados conheceram no Egito pela própria escravidão de 

adoração a outros deuses. Estes deuses foram criados pela imaginação do pensamento humano. 

Seus deuses eram ídolos inúteis, que não tinham vida ou fôlego, deuses que somente ofereciam a 

morte. Moisés e Josué os avisaram sobre abandonar o Senhor, o Deus deles, mas o povo 

ousadamente declarou: "O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor." (Josué 24.21) Será que 

lembravam? Será que se lembravam da sua promessa e a cumpriam? 

 

APLICAÇÃO: 

Quando olhamos para nossas próprias vidas e para as vidas de outras pessoas no mundo ao nosso 

redor, podemos nos perguntar: "Será que lembramos, ou será que esquecemos?" 

1. Que coisas estou aprendendo que Deus tem feito por mim? Tenho lembrado que ele me 

criou? Que ele me chamou e libertou, me redimiu e me tornou filho dele? Que ele 

prometeu ser meu Deus e me tornou seu povo? O que eu lembro? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Tenho lembrado que ele me chamou para ser santo e irrepreensível diante dele? Tenho 

lembrado que é Deus que tira a minha culpa pelo sangue que Jesus derramou por mim? 
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Tenho lembrado que no meu batismo, a passagem através da água, ele me tornou seu filho 

e herdeiro da vida eterna? O que tenho lembrado? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Será que os meus descendentes lembram quem são? Será que conhecem a história? Será 

que sabem do grande amor de Deus por eles? Tenho me lembrado de lhes contar tudo o 

que Deus fez por eles, para que nunca esqueçam? O que devo lembrar de dizer a eles? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: 

Escreva sua oração pedindo a Deus para mantê-lo consciente dele. Partilhe com Deus a sua 

preocupação por aqueles que não ouviram a história de seu grande amor. Relacione as diferentes 

pessoas que lembra e peça a Deus para incutir em você o desejo de falar aos outros o que ele fez. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO QUATRO – PARTE 4 

 

TAREFA: 

Leia Juízes 3.1-5. Este capítulo começa listando as nações que o Senhor deixou para testar aqueles 

israelitas que não tinham experiência prévia de combate. 

Estas nações eram: _________________________________, ______________________________, 

__________________________________ e _________________________________ (versículo 3). 

De acordo com o versículo 4, por que Deus queria testá-los? 

________________________________________________________________________________ 

O que os israelitas acabaram fazendo (versículos 5-6)? 

1. (versículo 5) ________________________________________________________________ 

2. (versículo 6) ________________________________________________________________ 

3. (versículo 6) ________________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO: 

No Salmo 106.34-39 o salmista dá um resumo do que estava acontecendo durante este período da 

história de Israel. Novamente, não é uma imagem bonita. Considere o que esses seis versículos 

nos dizem sobre as escolhas feitas por Israel: 

1. Versículos 34-35: Qual foi seu ato de desobediência? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

O que eles escolheram fazer em vez disso? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. E o que dizer de sua idolatria? 

a. Versículo 36: ____________________________________________________________ 

b. Versículo 37: ____________________________________________________________ 

c. Versículo 38: ____________________________________________________________ 

3. Versículo 39: _______________________ essas coisas, eles se _______________________ 

e foram __________________________ a _________________________________. 

 

ENSINO: 
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Um padrão de comportamento começa a surgir quando é enviado um juiz após o outro. Mais cedo 

neste estudo, estudamos Juízes 2.16-19. O ciclo é algo parecido com isto: 

 

Israel fez coisas más e adorou a outros deuses. (Rebelião) 

 

Deus enviou um juiz que os chamou ao arrependimento. (Arrependimento) 

 

Deus os livrou de seus inimigos. (Resgate) 

 

Deus fez com que vivessem em paz e sossego. (Descanso) 

 

E o ciclo começou tudo de novo quando Israel voltou a caminhos mais 

corruptos do que antes. 

 

Como não podemos entrar nos detalhes de cada capítulo, vamos simplesmente identificar alguns 

dos juízes e considerar o padrão de comportamento de Israel. Você é encorajado a usar 

marcadores coloridos para destacar a recusa do povo em abandonar as suas práticas más e 

caminhos teimosos. 

 

EXERCÍCIO: 

Imediatamente, em Juízes 3.7-11 o padrão de comportamento é estabelecido. 

• O que Israel fez (versículo 7)? 

o _______________________________________________________________________ 

o _______________________________________________________________________ 

o _______________________________________________________________________ 

 Eles esqueceram o Senhor e o trocaram por outros deuses. 

• Qual foi a reação de Deus ao seu comportamento (versículo 8)? 

o _______________________________________________________________________ 

o _______________________________________________________________________ 

 Ele sujeitou Israel aos reis estrangeiros. 

• Como os israelitas responderam à sua escravidão (versículo 9)? 

o _______________________________________________________________________ 
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 Por estarem vivendo desconfortavelmente clamaram ao Senhor. 

• Como Deus respondeu (versículo 9)? 

o _______________________________________________________________________ 

 Deus enviou um juiz que os salvou. 

• Depois disso ________________________ ainda viveu quarenta anos, e durante todo esse 

tempo a terra de Israel ___________________________________________ (versículo 11). 
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LIÇÃO QUATRO – PARTE 5 

 

TAREFA: 

Leia Juízes 3.12-16,30 e Juízes 4.1. É uma imagem triste, mas o versículo 12 traz as palavras "outra 

vez". 

 

EXERCÍCIO: 

Em sua Bíblia, sublinhe com marcadores coloridos diferentes cada uma das seguintes partes do 

ciclo comportamental de Israel: 

1. O que Israel fez? 

2. Qual foi a resposta do Senhor? 

3. O que aconteceu com os israelitas? 

4. O que Israel fez? 

5. O que o Senhor fez? 

6. Qual foi a nova condição da terra? 

7. O que aconteceu com o juiz? E, outra vez... 

Otoniel, Eúde, Débora e Gideão foram todos juízes. Em Juízes 8.33-35 lemos que logo depois de 

Gideão ter morrido os israelitas outra vez se prostituíram com Baal. Pode-se perguntar: 

• O que havia de tão atraente com os deuses estrangeiros que fazia com que eles se 

contaminassem adorando-os? 

__________________________________________________________________________ 

• Por que abandonaram o Deus que os havia resgatado das mãos de todos inimigos que 

viviam ao redor deles (versículo 34)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Por que falharam em mostrar bondade para com seu líder por todas as coisas boas que 

havia feito por eles (versículo 35)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO: 



PRESENÇA DE DEUS – NOSSA VITÓRIA 

55 
WWW.FULLVALUE.ORG                                                                                     FULLVALUE MINISTRIES 

Quatro diferentes palavras e frases nos dão uma pista do motivo de terem feito o que fizeram. 

Quais são as palavras e frases nos seguintes versículos? 

1. Juízes 2.2 __________________________________________________________________ 

2. Juízes 2.17 _________________________________________________________________ 

3. Juízes 3.7 __________________________________________________________________ 

4. Juízes 8.34 _________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO: 

Estas pistas também nos dão um aviso. Olhe para cada uma dessas pistas, leia a passagem do 

Antigo Testamento que dá orientação para Israel e leia a passagem do Novo Testamento que dá 

orientação para nós. 

Pista Passagem do Antigo Testamento Passagem do Novo Testamento 

Obedecer Deuteronômio 6.5-6 João 14.15,23 

Ouvir Deuteronômio 30.20 João 10.27-28 

Não esquecer Deuteronômio 4.9 Tiago 1.25 

Lembrar Salmo 105.5 Lucas 22.19 

 

1. Como demonstramos nosso amor pelo Senhor? ___________________________________ 

2. Não somos chamados somente para ouvir, mas também para ________________________ 

3. Para não esquecer o que ouvimos, somos encorajados a ____________________________ 

4. O que Jesus oferece para que possamos nos lembrar dele? __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Nestas passagens, nos são dadas orientações práticas com relação às gerações que ainda viriam: 

• Salmo 78.5-7 _______________________________________________________________ 

• Salmo 145.4-7 

o Anunciar _______________________________________________________________ 

o Falar __________________________________________________________________ 

o Meditar ________________________________________________________________ 

o Proclamar ______________________________________________________________ 

o Celebrar _______________________________________________________________ 

Como você pode fortalecer sua memória, de forma a nunca esquecer? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Como você pode ajudar outras pessoas a se fortalecerem, para que possam vir a conhecer o 

Senhor e nunca esquecê-lo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO CINCO – PARTE 1 

 

O QUE APRENDEMOS SOBRE DEUS: 

A Boa Notícia é para todos nós. 

1. No Salmo 106.40-46 somos lembrados da raiva e da ira de Deus contra o seu povo. Mas tire 

um momento para olhar com mais atenção os versículos 44-46. Apesar da rebelião, Deus 

ouviu seu clamor e por causa deles _________________________________ da sua aliança. 

2. Salmo 111.5b nos lembra mais uma vez que Deus _________________________________ 

sua aliança, não apenas por um momento, mas ___________________________________! 

Assim como ele se lembra da aliança que fez com Abraão, lembra-se da aliança que fez 

conosco em nosso batismo. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo... para sempre! 

3. Jeremias 31.33-34 nos diz que, apesar da maldade, Deus não somente perdoa, mas nunca 

mais se _____________________________ do nosso pecado. Ele esquece o nosso pecado! 

 

ORAÇÃO: 

Que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos! O Senhor 

perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças; ele me salva da morte e me 

abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu 

continuo jovem e forte como a águia. Obrigado, Senhor, por lembrares da eterna aliança que 

fizeste com o teu povo. Obrigado por esqueceres o meu pecado, por não lembrares mais dele. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

APROFUNDANDO: 

O livro de Juízes documenta várias histórias sobre os juízes que Deus enviou após a morte de Josué 

e de toda a geração que conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Estes juízes foram 

enviados para salvar Israel das mãos daqueles que o oprimia, embora Israel não quisesse ouvir os 

juízes, mas continuasse a se prostituir diante de outros deuses. Alguns destes relatos históricos 

são horríveis. Um exemplo está registrado em Juízes 3, a história de Eúde, o libertador canhoto. 

Outro evento macabro acontece em Juízes 4, durante o tempo em que Débora atuou como juíza 
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em Israel. Juízes 6 inicia a história de outro proeminente juiz, Gideão. Em Juízes 11, lemos sobre 

Jefté, o homem que fez um voto louco. Você é incentivado a ler e começar a se familiarizar com os 

fatos destas histórias. 

 

TAREFA: 

Provavelmente, o personagem mais conhecido no livro de Juízes é Sansão, o nazireu, o homem 

conhecido tanto por sua força como pelas suas fraquezas. Sua história começa em Juízes 13. Ao 

ler, identifique o seguinte: 

• Os personagens da história. 

• O problema. 

• Fatos sobre os nazireus. 

• O encontro com o anjo do Senhor. 

• A oração respondida. 

 

EXERCÍCIO: 

• Quem controlava os israelitas? De acordo com o versículo 1, por que isso aconteceu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Quem são os personagens principais da história? 

__________________________________________________________________________ 

• Qual era o problema? 

__________________________________________________________________________ 

• Apesar do problema da mulher, qual foi a mensagem do anjo para ela? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO CINCO – PARTE 2 

 

ENSINO: 

O que era um nazireu? Os nazireus eram pessoas "separadas ou consagradas para Deus". O anjo 

do Senhor deu à mulher instruções específicas que deveriam ser obedecidas imediatamente, e 

seriam seguidas pela gravidez. Quais foram essas instruções (versículos 4 e 5)? 

a. __________________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________________ 

• Estas instruções já haviam sido estabelecidas em Números 6.1-21. Compare os 

regulamentos e determinações do nazireu com as palavras ditas pelo anjo do Senhor 

em Juízes 13.3-7. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

O nazireu era alguém consagrado ao Senhor. Sua presença servia como uma 

lembrança visível para as pessoas que Deus chamou seu povo à santidade ao separá-lo 

dos deuses dos povos ao redor para viver de forma consagrada, como filhos da aliança 

eterna. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Qual foi a oração de Manoá? Qual foi a sua dúvida? (versículo 8) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Manoá convida o visitante a ficar e jantar. Então ele perguntou ao anjo do Senhor: "Qual é 

o seu nome?" Qual foi a resposta? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Então, como o anjo do Senhor se revelou nos versículos 19-21? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Qual foi a resposta de Manoá e sua esposa (versículos 22-23)? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. O Senhor cumpriu a promessa feita a Manoá e sua esposa. Sansão ____________________ 

e o Senhor ________________________________________. Sansão começou a sentir que 

__________________________________________________________________________. 

 

REFLEXÃO: 

De tudo isso, podemos dizer que este bebê era algo especial. Ele foi concebido por uma mulher 

estéril e sem filhos. Durante toda sua vida seria um nazireu, consagrado a Deus. Seus pais eram 

pessoas tementes a Deus que pediam que ele os ensinasse a educar a criança e perguntando qual 

seria a função da vida e do trabalho do menino. Eles acreditaram no que lhes foi dito e agiram de 

acordo com isso. 

Futuros pais muitas vezes leem livros que explicam à mãe o que esperar durante a gravidez ou o 

que a criança precisará quando nascer ou quais serão as diferentes fases que a criança vai passar 

da puberdade até a infância. Estes futuros pais em Juízes 13 tiveram preocupações diferentes. Eles 

pediram ao Senhor que os ensinasse como educar a criança que estava por nascer. Se fosse você o 

futuro pai, o que pediria que o Senhor lhe ensinasse? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO: 

Qual a instrução dada em cada um desses versículos? 

• Gênesis 18.19 ______________________________________________________________ 

• Deuteronômio 6.5-9 _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Provérbios 22.6 _____________________________________________________________ 

• Efésios 6.4 _________________________________________________________________ 
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LIÇÃO CINCO – PARTE 3 

 

APLICAÇÃO: 

Se nossa situação é de futuros pais, solteiros, sem filhos, jovens ou velhos, a procura de Manoá 

por instrução também é importante para a nossa vida. 

1. O que significa para mim que sou consagrado a Deus? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Supondo-se que nunca é tarde, que ensino e instrução quero e preciso quando penso em 

como viver o restante da minha vida? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Qual é a declaração de propósito para a minha vida? O que está no âmago e na essência do 

meu ser que determina o que toda a minha vida é? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: 

Escreva sua oração pedindo a Deus para guiá-lo no caminho que deve seguir. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO: 

No final de Juízes 13, pensávamos que tínhamos o filho perfeito, uma criança que amava e 

honrava seus pais, uma criança que crescia abençoada pelo Senhor e em quem o Espírito do 

Senhor estava começando a se manifestar. O capítulo 14 inicia relatando sobre a vida desta 

criança, que agora se tornou um homem. À medida que continuamos nosso estudo da vida de 

Sansão, tenha em mente a razão pela qual Deus consagrou Sansão. 

O final de Juízes 13.5 diz que "ele vai começar a _________________________________________ 

do poder _______________________________________________________________________". 
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TAREFA: 

Leia Juízes 14. Preste atenção para: 

• O que Sansão queria? 

• Qual foi o argumento? 

• O que aconteceu na estrada para Timna? 

• Pense no incidente da carcaça e do mel. 

• O que aconteceu na festa? 

• Como a história termina? 

 

EXERCÍCIO: 

1. Tendo em mente que Sansão começaria a livrar Israel dos filisteus, leia o capítulo 14 mais 

uma vez e identifique alguns dos fatos mais importantes da história. 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

Escreva fatos adicionais em seu caderno. 

2. Sansão exigia que seu pai buscasse uma determinada mulher ________________________ 

como sua esposa (versículo 2). Por que seus pais se opuseram fortemente ao seu pedido? 

__________________________________________________________________________ 

3. O Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. Este é a primeira vez em que sua força 

física é mostrada. O que havia de tão especial quanto o mel retirado da carcaça do leão? O 

que você recorda de Números 6.6-7? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. A mulher de Sansão foi ameaçada pelos companheiros do noivo. O que eles ameaçaram 

fazer (versículo 15)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5. Assim, a mulher de Sansão vai para casa e então soluça e chora e continua a pressionar 

Sansão até que ele não aguenta mais. Ele confidencia a ela a resposta do enigma. Qual é a 

consequência de Sansão ter revelado a resposta à sua esposa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Sansão sabia como eles conseguiram a resposta, porque ela era a única que sabia. Qual é a 

resposta de Sansão a resposta correta deles? 

__________________________________________________________________________ 

7. Mais uma vez, o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder (versículo 19). O que ele fez? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Sansão estava furioso. Onde ele foi? ____________________________________________ 

O que aconteceu com sua esposa? ______________________________________________ 

8. Como você espera que a história termine? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO CINCO – PARTE 4 

 

O QUE APRENDEMOS SOBRE DEUS: 

• No início deste capítulo, Sansão é retratado como um filho exigente e desrespeitoso. Ele se 

recusou a seguir as leis de Deus e somente casar com uma mulher israelita. Em vez disso, 

insistiu em tomar uma mulher filisteia para ser sua esposa. Então lemos no versículo 4: "O 

seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para 

fazer aquilo. Deus estava buscando uma oportunidade para atacar os filisteus..." E ficamos 

perplexos. É assim que Deus é? Será que isso significa que Deus às vezes até leva uma 

criança a ser exigente e desrespeitosa? Ou talvez isso signifique que Deus pode usar e até 

mesmo criar situações que lhe permitam realizar seus propósitos justos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Duas vezes neste capítulo lemos que "o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse 

forte." Cada vez Sansão demonstrou uma força física extraordinária. A primeira experiência 

é contada nos versículos 5 e 6 e a segunda no versículo 19.  

• Uma delas foi contra um ________________________________________ e a outra contra 

__________________________________________________________________________. 

Deus escolheu usar Sansão para mostrar sua força. Pense em situações em que você foi 

informado ou até mesmo observou o poder e a força de Deus mostrados através da vida de 

outra pessoa. O uso de força extraordinária é também evidente quando, em uma situação 

de emergência, as glândulas suprarrenais são ativadas e fazem com que carros sejam 

levantados e rochas mudadas de lugar. 

• Será que esta força extraordinária significa apenas poder físico? O que aprendemos sobre 

Deus quando a Palavra diz que o Espírito do Senhor fez com que ele ficasse forte? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ENSINO: 

Experimentar o Espírito de Deus pode ser algo estranho para você. Sansão era um homem 

extraordinário. Ele não somente foi concebido por uma mulher estéril e sem filhos, mas foi 
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separado como um nazireu. Foi criado em um lar piedoso por pais que pediram ao Senhor 

sabedoria quando trouxeram o menino para a vida e obra que Deus queria que ele realizasse. 

Você pode estar se perguntando: Se não tenho experimentado o Espírito de Deus, isso significa 

que há algo errado comigo? O Espírito de Deus não é um sentimento. Não adianta esperar por 

uma experiência emocional. O Espírito de Deus vem sobre nossas vidas de maneiras poderosas 

que são bastante comuns. Levar o amor e compaixão de Deus para um amigo que está sofrendo, 

sozinho, ouvir com atenção a decepção e o medo de alguém que foi demitido ou perdeu uma 

promoção, e celebrar uma conquista, um nascimento ou um noivado são exemplos de maneiras 

comuns em que o Espírito do Senhor vem com poder. 

Para aqueles que foram tornados filhos de Deus no Batismo, o Espírito do Senhor vem com poder 

quando ele afirma que eles são dele. Ele os separa para seus propósitos sagrados. O uso de água 

comum e da sua santa Palavra se combinam para nos dar uma experiência extraordinária. No 

Batismo, Deus nos torna seus filhos, herdeiros do seu Reino e oferece a vida eterna com ele. No 

Batismo, ele tira a sujeira do nosso pecado e nos dá uma medida extraordinária da sua graça e 

misericórdia através do perdão de todos os nossos pecados. Se você ainda não experimentou o 

extraordinário dom da sua graça e misericórdia, o perdão de todos os seus pecados através da fé 

em Jesus, minha oração por você é que o Espírito do Senhor venha a você com poder neste 

momento. 

 

ORAÇÃO: 

Jesus, tu morreste por mim. Tu és meu Salvador. Que teu Espírito venha a mim com o poder que 

vem de te conhecer. Guarda-me de buscar apenas uma experiência extraordinária, cheia de 

emoção e sentimento, mas abre os meus olhos para ver o teu Espírito em ação nas maneiras 

comuns que você escolhe usar comigo. Especialmente hoje te ofereço minha oração de louvor e 

de gratidão por todas as bênçãos que de forma tão graciosa derramas sobre a minha vida. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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REVISÃO: 

Já em Juízes 13, mesmo antes de ele ter nascido, aprendemos que Sansão seria um nazireu, 

separado para Deus (versículo 5), e que ele começaria a libertar os israelitas dos filisteus. Em 

Juízes 14.2 aprendemos que Sansão decidiu se casar com uma mulher filisteia. Esta mulher foi um 

meio que Deus usou para enfrentar os filisteus (Juízes 14.4). No entanto, em sua ira e por causa do 

que sua esposa fez, Sansão voltou para a casa de seu pai e sua esposa foi dada a um amigo que 

fora padrinho de seu casamento. 
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LIÇÃO CINCO – PARTE 5 

 

TAREFA: 

Leia Juízes 15. Mais uma vez você estará olhando os fatos da história. 

• O que Sansão aprendeu quando voltou para sua esposa? 

• Qual foi a vingança de Sansão? 

• Qual foi a reação dos filisteus? 

• Como os israelitas se envolveram? 

• Qual foi a resposta de Deus à necessidade de Sansão? 

 

EXERCÍCIO: 

1. O que aconteceu quando Sansão voltou para ficar com sua esposa filisteia (versículos 1-2)? 

__________________________________________________________________________ 

2. Qual foi a solução do pai dela para o problema? 

__________________________________________________________________________ 

3. Sansão sentiu que sua vingança contra os filisteus era justificada. O que ele decidiu fazer 

(versículos 4-5)? 

__________________________________________________________________________ 

4. Como os filisteus responderam (versículo 6)? 

__________________________________________________________________________ 

5. Qual foi a resposta de Sansão (versículos 7-8)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. A rocha de Etã se localizava no território da tribo de Judá. Para capturar Sansão, os filisteus 

acamparam em Judá. O que Judá fez quando entendeu o que os filisteus queriam 

(versículos 11-13)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Mais uma vez, o que aconteceu no versículo 14? 

__________________________________________________________________________ 

8. Parece que a vingança de Sansão sobre os filisteus estava completa. Ele estava satisfeito. O 

lugar foi chamado 
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__________________________________________________________________________ 

9. Sansão tinha uma necessidade real no versículo 18. Qual era? 

__________________________________________________________________________ 

9. Como o Senhor respondeu? 

__________________________________________________________________________ 

E Sansão foi fortalecido e revigorado. 

10. Israel estava sob o domínio dos filisteus. Sansão, no entanto, serviu como juiz e liderou os 

israelitas durante este período de tempo. Por quanto tempo? 

__________________________________________________________________________ 

 

ENSINO: 

Este capítulo é sobre vingança. Vingança mesmo contra um indivíduo ou grupo. A vingança torna-

se como um apetite insaciável. Ela nunca fica satisfeita. A vingança é a tentativa de obter 

vantagem. "É hora da retribuição! Vou retaliar. Vou cair sobre você." "Não vou deixar isso passar 

sem punição." "Você me causou dor e agora vou fazer com que você experimente a dor." E cada 

imposição é pior do que a anterior. "Não vou descansar até conseguir o que acredito que você 

mereça." Ela insinua que eu estou certo e que você está errado. 

 

PERGUNTA DESAFIO: 

Qual é o antídoto para a vingança e como é obtido? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO SEIS – PARTE 1 

 

O QUE APRENDEMOS SOBRE DEUS: 

O que esses versículos nos dizem a respeito de Deus e da vingança? 

• Deuteronômio 32.35 – 

__________________________________________________________________________ 

• Isaías 2.12,17-18 – 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Levítico 19.18 – 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Romanos 12.17-21 – 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Escreva uma declaração resumida. O que aprendemos a respeito de Deus e da vingança a 

partir destas passagens? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO: 

Temos que ter tempo para analisar a nossa própria resposta ao mal que nos é feito, seja 

intencional ou não. Coisas injustas acontecem todos os dias. Algumas coisas simplesmente não 

parecem justas. Certas ações e respostas simplesmente não são corretas. Como respondemos? 

Sansão se sentiu justificado ao buscar vingança pelo mal que lhe fora feito pelos filisteus e vice-

versa. O que aprendemos no nosso ensino que deva ser a resposta divina para guardar rancor ou 

buscar vingança? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



PRESENÇA DE DEUS – NOSSA VITÓRIA 

70 
WWW.FULLVALUE.ORG                                                                                     FULLVALUE MINISTRIES 

Você se lembra de uma injustiça específica, algo feito contra você ou por você. Quais são as 

instruções de Deus para a vida em momentos como esses? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Quando você acha difícil responder a uma injustiça de forma piedosa? 

________________________________________________________________________________ 

Os jornais estão cheios de casos em que pessoas agem de forma vingativa contra as outras. 

Durante esta próxima semana recorte artigos que a mídia considera dignos de atenção, mas que 

na verdade são apenas histórias de vingança. O que podemos aprender com esses resultados? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZAÇÃO: 

Leia o Salmo 94. Retribuir é função de Deus. Deus é o juiz. Ele é a nossa fortaleza e a nossa rocha, 

um lugar para onde podemos correr e nos abrigar. Sansão correu para a caverna na rocha de Etã. 

O Senhor nosso Deus é a nossa rocha, em quem podemos nos refugiar. Ele vai retribuir e destruir 

os ímpios. Esta é a promessa dele. Copie Salmo 94.1-2,22-23 em um cartão. Memorize estes 

versículos! Mantenha o cartão à mão e note os diferentes momentos em que você observa 

vingança ou quando você mesmo quer retribuição. 
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LIÇÃO SEIS – PARTE 2 

 

ENSINO: 

Lidar com a vingança como Deus quer que façamos está além da nossa capacidade humana. Nossa 

inclinação é pagar o mal com o mal. O próprio Jesus nos dá o exemplo do custo final de não 

retribuir o mal com o mal. Veja as seguintes referências bíblicas e considere as verdades que essas 

passagens ensinam: 

 

PASSAGEM ENSINO 

Mateus 5.44-45  

Lucas 23.34  

Atos 7.59-60  

Romanos 12.14-21  

1 Pedro 2.23-24  

1 Pedro 3.9  

 

Escreva um resumo do que essas referências ensinam sobre a nossa resposta àqueles que nos 

tratam mal. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: 

Senhor, muitas vezes me encontro em situações em que sinto que os outros me trataram de 

forma injusta. Tu deves ter te sentido assim quando foste crucificado na cruz. O que fizeste para 

merecer tal punição, até mesmo a morte? Ficaste em silêncio. Não buscaste retribuição ou 

vingança. Nunca pediste ao Pai para pagar o mal com o mal. Ficaste em silêncio por minha causa. 

Dá-me uma medida extra do teu poder. Que o teu Espírito de poder venha sobre mim, Senhor, 

para que, ao invés de buscar vingança, eu possa amar aos outros como tu amaste a mim. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO: 

Juízes 16.1-22 começa e termina em Gaza, uma cidade situada na parte sul do território filisteu. 

Localize esta cidade no mapa ao largo da costa do Mediterrâneo, a oeste do Mar Morto. A história 

de Sansão e Dalila revela a vulnerabilidade deste homem ao engano do pecado. Lembre-se que 

Deus havia instruído Manoá e a esposa dele que Sansão, o filho deles, deveria ser um nazireu. 

Uma estipulação distintiva para Sansão foi que seu cabelo não deveria ser cortado (Juízes 13.5). 

Outro fato importante a ser lembrado é que, como nazireu, Sansão foi separado para começar a 

libertar os israelitas dos filisteus. Aprendemos que, mais uma vez, Israel fez o que era mau aos 

olhos do Senhor, que os entregou nas mãos dos filisteus (Juízes 13.1). Os filisteus intimidavam por 

causa do uso avançado de ferro. Durante grande parte da história de Israel, este povo permaneceu 

como uma grande ameaça. Eram um remanescente daqueles que ocupavam a Terra Prometida no 

tempo em que Israel começou a tomar posse. Agora, durante o tempo da liderança de Sansão, 

continuaram a ser uma ameaça para os israelitas. 

O relacionamento entre Sansão e Dalila é familiar. Hollywood fez filmes sobre essa história; 

entretanto, muitas pessoas não entendem que Sansão tinha sido consagrado a Deus para os 

propósitos justos dele. Ao ler a história, considere o relacionamento entre esses dois personagens 

e considere se esta é realmente uma história de amor ou não. 

 

TAREFA: 

Leia Juízes 16.1-22. Preste atenção nos fatos da história. 

• Quem são os personagens da história? 

• Qual é o enredo? 

• Como a história termina? 
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LIÇÃO SEIS – PARTE 3 

 

EXERCÍCIO: 

1. O que o povo de Gaza, os filisteus, tinham a intenção de fazer (versículos 1-2)? 

 __________________________________________________________________________ 

a. Onde Sansão estava? 

________________________________________________________________________ 

b. Como ele escapou (versículo 3)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Dalila é o novo amor da vida de Sansão (versículo 4). Ela era astuta e conivente. Qual foi o 

esquema combinado com os governantes filisteus (versículo 5)? 

a. O que ela deveria fazer? 

________________________________________________________________________ 

b. Qual seria sua compensação? 

________________________________________________________________________ 

3. Três vezes Dalila pediu que Sansão revelasse o segredo de sua força e três vezes ele a 

enganou. Observe a progressão das suas astutas abordagens: 

a. Versículo 6: ______________________________________________________________ 

b. Versículo 10: _____________________________________________________________ 

c. Versículo 13: _____________________________________________________________ 

Dalila era persistente em sua manobra para seu ganho pessoal e egoísta. 

4. E três vezes Sansão deu respostas irreverentes e frívolas: 

a. Versículo 7: ______________________________________________________________ 

b. Versículo 11: _____________________________________________________________ 

c. Versículo 13: _____________________________________________________________ 

Sansão tinha prazer em manter escondido de Dalila o segredo de sua força. 

5. Quais foram as acusações de Dalila (versículos 10, 13, 15)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. Que meios Dalila usou para finalmente descobrir o segredo da sua grande força (versículo 

16)? 

__________________________________________________________________________ 

7. Chateando e provocando ela conseguiu deixar Sansão cansado e ele contou tudo. Dalila 

conseguiu. Ela tinha a informação que precisava, contou aos governantes filisteus que 

vieram correndo com sua recompensa de prata, cortaram o cabelo dele enquanto estava 

dormindo, e _______________________________________________________________ 

(versículo 19). 

8. O que aconteceu quando Sansão acordou (versículo 20)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

a. Os filisteus o prenderam. O que fizeram com ele? 

________________________________________________________________________ 

b. Para onde o levaram? 

________________________________________________________________________ 

c. O que fizeram com ele? 

________________________________________________________________________ 

9. O que o versículo 22 diz que parece oferecer um pequeno raio de esperança? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO: 

Não se pode deixar de fazer a pergunta: O que deu errado? Aqui estava um homem que tinha 

poder físico sobrenatural, um homem que fora consagrado a Deus desde o nascimento, que 

liderou Israel durante vinte anos, e que começaria a libertação de Israel do seu opressor. Agora, 

este mesmo homem está fraco, cego, e foi colocado num moinho na prisão. O opressor que ele 

tinha sido enviado para destruir aparentemente o destruiu. 

Os apetites sexuais descontrolados de Sansão o levaram à sua ruína. Ele exigiu que seus pais lhe 

dessem uma mulher filisteia como sua esposa (Juízes 14.2). Ele tomou uma prostituta (Juízes 16.1) 

e agora se apaixonou por outra mulher (Juízes 16.4). Consequências graves seguiram cada 

relacionamento. Com sua esposa, a situação tinha a ver com um enigma e a consequência foi dar 

trinta peças de vestuário e conjuntos de roupa. Com a prostituta, tinha a ver com o povo de Gaza 
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tentando matá-lo e os portões da cidade foram destruídos, e com Dalila sua força se foi e o Senhor 

também o deixou. O que mais seria necessário para que este homem aprendesse a tolice de seus 

caminhos? 

De muitas maneiras, Sansão parece ser infantil tendo o corpo e a força de um homem adulto, mas 

vivendo de forma tola como uma criança que não tem disciplina e maturidade. Seus apetites 

determinam suas ações. Seu caráter perdeu força. Como resultado, é vulnerável aos seus próprios 

apetites e não tem discernimento e coragem para responder sabiamente às tentações colocadas 

por outros. 

Não se pode deixar de fazer a pergunta a respeito do que ele pensava sobre passar o dia todo na 

prisão acorrentado e puxando o moinho. Se você tivesse a oportunidade de entrevistar Sansão 

uma manhã em que estivesse na roda do moinho, quais poderiam ser as três perguntas que você 

gostaria de fazer a ele? Suas perguntas não deveriam ser respondidas com um "sim" ou um "não". 

Suas perguntas não deveriam começar com a palavra "por quê?" 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO SEIS – PARTE 4 

 

APLICAÇÃO: 

Não podemos olhar de forma crítica para Sansão se não estamos dispostos a olhar de forma crítica 

para as nossas próprias vidas. Analise aquelas coisas que o tornam vulnerável ao mau julgamento 

e discernimento. Considere os apetites que expõem as fraquezas do seu caráter: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

O que você ouve eles lhe dizendo quando o cansam com sua chatice e provocações? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

De que forma eles o acusam de mentira e loucura? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Qual é a sua força quando você está determinado a lidar com o ataque da tentação? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO: 

Se fizermos uso da nossa força somente, deixamos de lado a força que Deus coloca à nossa 

disposição. O que esses versículos ensinam sobre a força real? 

 

PASSAGEM ENSINO 

Êxodo 15.2  

2 Samuel 22.33  

Salmo 46.1  

Isaías 40.31  

1 Coríntios 1.25  

1 Pedro 4.11  
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MEMORIZAÇÃO: 

Filipenses 4.13 é um versículo curto para memorizar. No entanto, este versículo contém verdade. 

Lembra-nos que podemos fazer todas as coisas, mesmo quando confrontados com o impossível. A 

palavra "tudo" inclui todas as coisas. A fonte de toda a força é o Senhor. Posso fazer tudo com ele! 

Ele é o provedor de toda a força. É ele que me dá força. Mais uma vez, você é encorajado a copiar 

esta passagem em um cartão. Aproveite o exercício de memorização. Pratique fazer uso da força 

do Senhor para toda sua força, seja ela física, mental, emocional ou espiritual. 

 

ORAÇÃO: 

Escreva sua oração usando Efésios 3.16 e Colossenses 1.11. Altere os pronomes para torná-la sua 

oração pessoal. Deus quer ouvir você usar a Palavra dele ao falar com ele, da mesma forma que 

um pai gosta de ouvir um filho usar palavras e conceitos que o pai ensinou ao filho. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

TAREFA: 

Sansão foi capturado; seus olhos foram arrancados, e agora os filisteus estão com ele em Gaza 

moendo na prisão. Juízes 16.22 diz que seu cabelo começou a crescer de novo. Sua força estava 

voltando. Leia Juízes 16.23. Esteja atento ao seguinte: 

• Por que os filisteus estavam comemorando? 

• Qual era o seu entretenimento? 

• Qual foi a oração de Sansão? 

• Como Deus respondeu à oração de Sansão? 

 

EXERCÍCIO: 

1. O que os governantes filisteus decidiram fazer (versículo 23)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. A quem eles deram o crédito pela captura de Sansão? 

__________________________________________________________________________ 
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3. Sua vingança estava cumprida. O que Sansão fez que os tornou inimigos dele (versículo 

24)? Reveja estas passagens: 

a. Juízes 14.19 - _____________________________________________________________ 

b. Juízes 15.3-5 - ____________________________________________________________ 

c. Juízes 15.14-15 - __________________________________________________________ 

4. A multidão estava comendo e bebendo, e agora chamaram a Sansão. O que queriam que 

ele fizesse (versículo 25)? 

__________________________________________________________________________ 

5. O que Sansão pediu que um servo fizesse (versículo 26)? 

__________________________________________________________________________ 

6. O que aprendemos sobre o templo de Dagon no versículo 27? Quem se reunira para 

assistir a atuação de Sansão? 

__________________________________________________________________________ 

7. Qual foi a oração de Sansão (versículo 28)? 

__________________________________________________________________________ 

8. Sansão colocou suas mãos em cada um dos dois pilares centrais do templo. Quais foram 

suas palavras finais? 

__________________________________________________________________________ 

a. Ele empurrou com toda sua força e 

________________________________________________________________________ 

b. Quem foi morto com ele? 

________________________________________________________________________ 

9. O que nos é dito no versículo 31? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO SEIS – PARTE 5 

 

REFLEXÃO: 

Os governantes filisteus acreditavam que a vingança final seria deles. Fizeram sacrifícios e 

festejaram confiantes de que o seu deus Dagon havia entregue Sansão nas mãos deles. Mas 

Sansão continuava procurando vingança uma última vez. No versículo 28, pediu ao Soberano 

Senhor a força para executar um golpe que lhe daria vingança pela perda dos seus olhos. Em 

sentido físico, tinha perdido a visão. Não se pode deixar de perguntar se ele não teria perdido 

também a visão espiritual. O povo estava festejando e celebrando que haviam sido libertados das 

mãos de Sansão. Estavam dando a Dagon o crédito por seu sucesso e oferecendo um grande 

sacrifício a esse deus deles. Adorar este deus falso, entretanto, não foi o que fez Sansão invocar o 

Senhor, pedindo mais uma exibição extraordinária de força. Ao contrário, ele procurou vingar os 

filisteus pela perda de seus dois olhos. 

• O que levou Sansão a perder sua perspectiva? O que o levou a se esquecer de que Deus o 

havia consagrado para suas finalidades justas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Como a vingança de Sansão sobre os filisteus trouxe de volta a sua capacidade de ver as 

coisas do ponto de vista de Deus? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• O cego Sansão estava vendo as coisas de forma clara e pedindo ao Senhor para trazer a 

vingança de Deus sobre os filisteus que estavam celebrando a vitória de Dagon? Justifique 

sua resposta: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Dedique alguns minutos e escreva algumas de suas reflexões sobre esse final crítico da vida de 

Sansão, de acordo com estes versículos em Juízes 16.23-31. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: 

Soberano Senhor, através da vida de Sansão vemos a destruição da vingança. Em última análise, 

vemos a destruição que ela causa, a perda da vida – morte. Sansão perdeu a perspectiva da vida 

que terminava na morte. Toma a destruição do ódio em minha vida e a substitui pelo teu amor e 

perdão. Capacita-me a ver a vida a partir da tua perspectiva, pois me perdoas constantemente e 

me concedes a tua graça e misericórdia. Em todos os momentos, mantém meus olhos focados em 

ti, o Doador de todo bem e de todo perfeito dom. Enche-me com tua compaixão e me dá poder de 

responder a tudo que acontece na vida com graça e misericórdia, não pagando mal com mal, mas 

pagando o mal com o bem. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

TERMINA O LIVRO DE JUÍZES: 

Apesar de não olharmos com detalhes os demais capítulos do livro de Juízes, uma frase continua a 

ser repetida várias vezes. O que nos é dito em Juízes 17.6, 18.1, 19.1 e 21.25? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

A corrupção estava desenfreada. Acima de tudo, ídolos e outras imagens eram feitas, adoradas e 

mantidas dentro das casas dos israelitas. Além disso, os sacerdotes eram desonestos, buscando 

seus próprios interesses e não os de Deus. O estilo de vida da época está resumido nesta frase 

repetida: "Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria." O livro de 

Juízes termina com estas palavras. 

Sem obediência aos mandamentos e às leis de Deus, os israelitas fizeram para si suas próprias leis. 

Fizeram para si o deus que governava suas vidas. Sua lei era de que não havia lei. Perderam a sua 

identidade como povo de Deus. Misturaram-se e pareciam como todas as outras pessoas. Já não 

viviam como povo consagrado a Deus. Abandonaram suas responsabilidades com a comunidade e 

se consideravam como indivíduos de grande importância. 
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Considere formas de poder observar o "todo mundo fazer o que bem quiser" e uma mudança que 

você poderia fazer que fizesse uma diferença: 

• Dentro da sociedade? 

__________________________________________________________________________ 

• Dentro da família? 

__________________________________________________________________________ 

• Dentro de si mesmo? 

__________________________________________________________________________ 



PRESENÇA DE DEUS – NOSSA VITÓRIA 

82 
WWW.FULLVALUE.ORG                                                                                     FULLVALUE MINISTRIES 

REVISÃO 

 

Identifique os nomes das pessoas lembradas em seu estudo. Escreva algumas palavras que falem 

destes indivíduos. Não desanime se você não se lembrar de todos eles. Isto não é um teste, assim 

tire tempo para olhar as passagens para provocar sua memória! 

 

NOME PALAVRA DE RECORDAÇÃO PASSAGEM 

Josué  Josué 1 

Raabe  Josué 2 

Acã  Josué 7 

Eúde, Débora e Gideão  Juízes 3-6 

Nazireus  Juízes 13.7 

Sansão  Juízes 13 

Filisteus  Juízes 13.1 

Dalila  Juízes 16 

 

Algumas frases e sentenças foram repetidas em nosso estudo. Liste aquelas que você lembra. As 

passagens são dadas para ajudar você a começar. 

1. Josué 1.6 __________________________________________________________________ 

2. Josué 10.28 ________________________________________________________________ 

3. Josué 11.23 ________________________________________________________________ 

4. Juízes 1.19 _________________________________________________________________ 

5. Juízes 2.11 _________________________________________________________________ 

6. Juízes 14.19 ________________________________________________________________ 

Escreva três ou quatro frases que descrevam o que aconteceu com os israelitas nos livros de Josué 

e Juízes. O que aconteceu com eles com relação à terra, sua liderança, tomar posse da terra, viver 

sem um rei, e o contínuo aumento e declínio de suas vidas espirituais ao se relacionarem com 

Deus, e adorarem outros deuses? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


