
 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 19/07/2020 

 

A CONQUISTA DE JERICÓ E O PECADO DE 

ACÃ 
 

Versículo para decorar: 

1 - Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona 
encontra misericórdia. (Provérbios 28:13) 

2 - Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos 
purificar de toda injustiça. (1 João 1:9) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. O povo atravessou o rio 
Jordão e viram a primeira 
cidade que deveria ser 
conquistada. Jericó era uma 
cidade toda cheia de muros, 
alta e poderosa. Mas Deus 
estava com o povo e eles não 
precisavam ter medo. Ao lado, 
ajude Josué a encontrar Jericó. 
 
2. Quando Josué estava na 
frente de Jericó, o comandante 
do exército de Deus veio para 
lhe dizer a ordem de Deus para 
essa batalha. Mas antes, o Senhor disse algo a Josué. Leia os versículos e faça um desenho das 
palavras que estão 
em destaque: 
 

 
 
 
 
 
Refletindo: 
 
3. O Anjo disse que Josué ia conquistar Jericó e que Deus estava com Israel. Risque as opções 
erradas: 

 
 
 
 

 

Josué 5:15 Josué 6:2 

“Tire as sandálias dos pés, pois o 
lugar em que você está é santo". 

"Saiba que entreguei nas suas mãos 
Jericó, seu rei e seus homens de 
guerra! ” 

 

 

 

 

 
 
 
 

COM A VIDA DE JOSUÉ EU APRENDO QUE... 

O Anjo que apareceu a Josué era o próprio Jesus. Toda vez que Jesus 
aparece em pessoa no Velho Testamento, esse fenômeno de chama 
CRISTOFANIA 



 Se Deus está comigo, não devo ter medo de quem pareça ser maior e mais forte. 
 Deus é poderoso. Com ele sou maior e mais forte! 
 Deus só chama os valentões. 
 Deus não se interessa pela maneira que eu vivo a minha vida. 

 
Decidindo: 
(   ) Decido confiar na proteção de Deus pela minha vida. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo agradecendo a Deus por te proteger e peça para ele sempre te 
guiar: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Deus contou seu plano a Josué. Leia cada ponto, circule as respostas corretas e descubra 
qual era o plano do Senhor.  
a) Por quantos dias os guerreiros deveriam marchar apenas 1 vez ao redor da cidade? (Josué 6:3) 
           5+5 dias                3+3 dias               4+4 dias 
 

b) Quantos sacerdotes deveriam levar as trombetas em frente à Arca da Aliança? (Josué 6:4) 
 

6+1 sacerdotes     4+1 sacerdotes    5+1 sacerdotes 
 

c) Quantas vezes eles deveriam marchar ao redor da cidade no sétimo dia? (Josué 6:4b) 
 

6+1 vezes     4+1 vezes    5+1 vezes 
 

2. Josué fez exatamente como o Senhor mandou. Repetiram isso por seis dias seguidos! 
Preencha as lacunas abaixo com as palavras corretas de cada seta abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. Na sétima vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué mandou gritar, os muros 
caíram e os israelitas atacaram a cidade. O segredo do sucesso de Israel não estava em gritos e 
trombetas, mas sim em outra coisa. Organize as colunas abaixo e descubra o segredo da vitória. 

2 1 3 4 

forte de 
Deus  

Foi o 
braço 

que fez 
isso 

acontecer 

  
Refletindo: 
- O povo confiou durante esse tempo em Deus e acreditou que os muros iam cair. 
- Não podemos deixar a nossa confiança ser abalada. 

4 2 3 1 

mais forte com Ele, 
sou 

maior 
e 

Deus é 
poderoso, 

M ____________      

ARCA DA ALIANÇA     HOMENS ARMADOS       TROMBETAS      SOLDADOS     MURO 

_________________________________
_________________________________ 

H_________________ 
      

T ________________      

_____________________________________
_____________________________________ 

A________________

__________________      

S_______________      



Decidindo: 
(   ) Decido fazer o que Deus mandar e confiar que Deus vai fazer o melhor na minha vida. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo falando para Deus que você vai obedecer e confiar nele, assim 
como Josué: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Josué deu instruções ao povo 
e ordenou que entrassem e 
conquistassem a cidade, apenas 
Raabe e sua família foram 
poupados da destruição por 
conta do juramento (Josué 6:17-
19). Relacione as figuras com as 
instruções que Josué falou. 
 
 
 
 
 
 
2. Acã desobedeceu e pegou objetos para si, mas Deus vê todas as coisas (Hebreus 4:13) e por 
causa da sua desobediência a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Pinte os objetos que Acã 
pegou (Josué 7:21). 
 
 
 
 
 
 
 
3. Josué achou que conquistaria facilmente a pequena cidade de Ai, mas os homens de lá 
mataram 36 israelitas e expulsaram o restante do povo, ficando todos assustados. Marque um X 
nas lições que você pode aprender com esse acontecimento. 

(     ) Em algumas batalhas Deus perde, nem Deus consegue ganhar todas. 
(     ) Precisamos depender de Deus em tudo. 
(     ) Nossos planos são melhores que os de Deus. 
(     ) Devemos sempre perguntar qual é o plano do Senhor. 

Refletindo: 
- Deus vê tudo, inclusive o que você faz escondido. 
- Tem algum pecado seu que você escondeu e não confessou, assim como Acã? Aproveite 
agora e confesse esse pecado a Deus. Faça o que se pede: 

 Escreva ao lado qual foi o pecado: ___________________________________________ 

 Escreva uma oração pedindo perdão a Deus pelo seu pecado: _____________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Decidindo: 
(   ) Decido não esconder meus pecados. Quando eu errar, vou confessar e pedir perdão a Deus.  

 
Compartilhando com Deus: 

Não fiquem com coisas 
consagradas, para não serem 
destruídos. 

Tudo será destruído. Tudo pertence ao Senhor 
e deverá ser levado para o 
seu tesouro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A B 

 

C 

  



Escreva uma oração abaixo pedindo para Deus para sempre ter coragem de confessar seus 
pecados e sempre ter um coração humilde que pede perdão: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Deus disse a Josué que alguém dentre os israelitas tinha pecado. Encontre as origens e o 
nome do homem que havia pecado no meio de Israel dentro do caça-palavras abaixo. As 
palavras podem estar na diagonal. 
 

Tribo: JUDÁ 
 
Clã: ZERAÍTAS 
 
Família: ZINRI 
 
Homem: ACÃ 

 
 
2. Acã confessou que roubou e escondeu em sua 
barraca: ouro, prata e uma bonita capa da babilônia. 
Acã e sua família receberam uma punição por terem 
roubado aquilo que o Senhor tinha proibido. Leia 
Josué 7:25 e circule qual foi punição de Acã e sua 
família. 
 
 
 

 
 
 
 
Tirando a Lição 
3. O pecado traz consequências terríveis não só para você, mas para quem você mais ama. 
Esconder o pecado traz consequências piores do que confessar logo. Devemos confessar os 
nossos pecados e nos arrepender. Ligue as frases que mostram arrependimento.  
a) Acabar com o pecado e fazer o que é certo. 
b) Tristeza porque meu pecado ofendeu a santidade de Deus.  
c) Fazer de novo, quando todo mundo esquecer. 
d) Pecar bem escondido para ninguém ver. 
e) Nunca mais querer cometer esse erro. 
 
Refletindo: 
- O arrependimento mostra que realmente não queremos mais cometer o pecado que desagrada 
o coração de Deus. 
- Quando você fica triste por causa do pecado, mas depois o comete de novo, isso mostra que 
você não se arrependeu de verdade. 

T D F Z U I K L M J T 

F G H I E O L K H H V 

E J F R T R P O A C Ã 

U U D Y J O A Y I J F 

N D C S H T W Í J U U 

K Á W A E T G U T O Y 

L S D C V E I O L A H 

Q E A V C V B E O I S 

Z I N R I P Y U J N A 

ARREPENDIMENTO 

Foi mandado de volta para 
o Egito com sua família. 

Levou uma surra e sua família foi 
perdoada. 

Todo o Israel o apedrejou e 
queimou tudo e todos de sua 
família. 



Decidindo:   
(   ) Decido ter um coração que arrepende e se entristece quando peca.  
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo pedindo para Deus te dar um coração sincero e que mostre arrependimento 
verdadeiro. Peça para mudar quando pecar: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. A atitude de Acã mostra três pecados que ele cometeu. Escreva as letras na sequência e descubra 
qual foi o primeiro pecado. 

 
  
 

 
________________________ ao que já sabia que era mandamento de Deus. 

 
2. O segundo pecado de Acã foi a ganância (Josué 7:21). A cobiça do seu coração não o fez enxergar as 
consequências do pecado. Complete as palavras da cruzadinha com as vogais que faltam e veja quais 
foram as consequências do pecado de Acã. 
 
 

 
 
 
 
 
Isso mostra que nunca você peca “sozinho”. O 
pecado sempre causa problemas para você e para 
os outros. 

 
 
3. O terceiro pecado de Acã foi não ter confessado 
imediatamente. Desembaralhe as sílabas das 
palavras, complete os espaços e leia as lições que podemos aprender: 
a) É sempre _________ (LHOR-ME) confessar e se arrepender. Confissão é sinal de ______________ 

(MEN-DI-PEN-RE-AR-TO). 

b) O ______________ (RO-DA-VER-DEI) arrependimento significa que você ouviu a voz do 

____________ (PÍ-ES-TO-RI), entende que está no caminho errado, se arrepende, confessa e faz o que 

é certo. 

c) Quando você confessa o __________ (CA-DO-PE), você é visto como uma pessoa honesta, de bom 

__________ (TER-RÁ-CA) e que tem coragem de limpar e corrigir seus erros. 

d) Confessar o pecado, se arrepender e receber perdão nos ____________ (LE-TA-FOR-CE) e nos ajuda 

a não pecar ______________ (TE-NO-MEN-VA). 

Refletindo: 
- Deus é nosso Pai, e nos ama. Ele nos perdoa, mas precisamos lembrar que o pecado entristece o 
coração dele. Então, precisamos ter um caráter que sempre procurar alegrar o coração de Deus. 

Decidindo: 
(   ) Decido obedecer e agradar a Deus com as minhas atitudes. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo agradecendo pelo ensino dessa semana sobre arrependimento: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

E   U   S   D   E   B   C   O   E   D   E 
8   11   3   7   2    5   9    4   10   1   6 
 

a) 36 homens __________; 
 
b) O nome do Senhor e Israel foram _________; 
 

c) Sua __________ morreu. 


