
 
 

 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 26/07/2020 

 

A VITÓRIA CONTRA AI E OS CINCO REIS 

AMORREUS 
Versículos para decorar: 

1 - E o povo disse a Josué: “Serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos”. Josué 24:24  

2 - Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor”. Josué 24:15b  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA-FEIRA – A revanche contra a cidade de Ai 
Entendendo a História 
1. Após o Senhor retirar o pecado do meio do povo de Israel ele disse para Josué atacar novamente a 
cidade de Ai. Desta vez Deus já tinha dado a vitória a Israel. Para descobrir o que Deus disse a Josué 
substitua os 

números abaixo pelas letras e escreva a resposta. Legenda: 4 = A; 3 = E;  1 = I; 0 = O. 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Josué seguiu por completo as instruções de guerra dada por Deus. O Senhor havia ordenado que 
Josué fizesse uma emboscada contra os homens de Ai. Para descobrir como Josué concluiu essa 
emboscada, faça as atividades a seguir. 
 
Leia Josué 8:3-4 e 12 e resolva as contas 
 
 

 
a. Quantos homens Josué enviou a noite? 

 
 

b. Quantos homens foram pela manhã? 
  
 

 

3. Todos os homens da cidade de Ai correram atrás do povo de Israel. A cidade estava sem nenhum 
homem. Mais uma vez o plano de Deus deu certo. Mas antes que o povo incendiasse a cidade de Ai, 
Deus deu o sinal a Josué. Resolva o criptograma a seguir e descubra o que Deus disse a Josué. 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

5 11 20 21 23 7 2 17 25 9 6 13 12 18 10 4 1 24 26 16 14 19 22 3 15 8 
 

 a lança que você na mão na direção de Ai, pois nas 

 

         suas mãos a cidade". 

__ __ __ __ __ __ __ 

23 26 16 23 18 21 23 

__ __ __ 

16 23 12 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

23 18 16 24 23 2 5 24 23 25 

2500 Dica: 

_______________ 

“3u 3ntr3gu3i n4s su4s mã0s o r3i de A1, s3u p0v0, su4 c1d4d3 e su4 t3rr4. V0cê f4rá 
c0m 4i e s3u r3i 0 qu3 f3z c0m J3r1có e s3u r3i; e d3st4 v3z v0cês p0d3rã0 s3 ap0ss4r 

d0s d3sp0j0s e d0s 4n1m4is. Pr3p4r3 um4 emb0sc4d4 atrás d4 c1d4d3” (Josué 8.1-2). 

_______________ 

c. Agora coloque os fatos na ordem correta de 1 a 5. 
 

(    ) Preparar uma emboscada atrás da cidade à noite. 
(    ) Atrair os homens da cidade de Ai para longe. 
(    ) Atear fogo na cidade.  
(    ) Se voltar contra o povo da cidade de Ai. 
(    ) Aproximar-se da cidade de Ai. 
 
(    ) 

5000 



 
4. Depois que o povo de Israel venceu a cidade de Ai, Josué construiu um altar ao Senhor no monte Ebal 
e Deus relembrou o povo de como eles deveriam entrar na terra prometida. Risque as letras X, Y e Z do 
quadro abaixo e complete as ordens de Deus com as palavras que faltam. Dica: Leia Josué 8.30. 
 
 
 
a. __________ os habitantes da terra. (Êx 34.11) 
b. Não se _________ com as mulheres de outro 
povo. (Êx 34.15-16) 

c. Derrube os _____________ deles. (Êx 34.13) 
d. Celebre as _________ que Deus ordenou. (Êx 
34.18)

 
Refletindo: 
- Deus deu um plano para Josué. Isso nos mostra que Deus sempre tem um plano para tudo, inclusive 
para a nossa vida. 
- Quando seguimos as instruções de Deus, temos sucesso porque o plano dele é perfeito. 

Decidindo: 
(   ) Decido confiar no plano de Deus para minha vida. Para isso, vou obedecer às suas instruções. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo agradecendo a Deus porque ele se importa com você e tem um plano para 
você: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

TERÇA-FEIRA – Devemos sempre consultar Deus 
Entendendo a História 
1. Deus havia prometido a Josué que entregaria a cidade de Ai nas mãos  
dos israelitas. Josué então obedeceu às instruções de Deus e naquele dia 
12 mil homens e mulheres caíram mortos. Desenrole o versículo e descubra 
quem lutou pelo povo de Israel!  
 

 
 
 
 
2. As cidades próximas a Jericó e Ai souberam tudo o que Deus estava fazendo através de Josué e 
ficaram muito apavoradas, mas Deus já havia prometido entregar nas mãos de Israel sete nações. Leia 
Deuteronômio 7.1 e circule no quadro abaixo a nações que seriam entregues a Israel. 

Jebuseus Amorreus Girgaseus Fariseus Jubileus Filisteus Edomitas Plebeus 

Ferezeus Pneus Tezeus Cananeus Tadeus Hititas Heveus Egípcios 

   
3. Temendo serem eliminados, os gibeonitas planejaram uma forma para enganar o povo de Israel e fazer 
um acordo com eles. Marque um X na alternativa que explica o que eles fizeram para enganar Israel. 
(Josué 9.3-6) 
(   ) Eles fingiram estar com fome e muito cansados por estarem viajando a um longo tempo. 
(   ) Eles carregaram consigo somente espadas velhas e escudos quebrados. 
(   ) Eles usaram roupas velhas, carregaram materiais velhos, pães secos e esmigalhados, sandálias 
desgastadas e disseram que vinham de uma terra distante. 
 
4. Josué e os líderes examinaram as provisões dos gibeonitas, mas não consultaram a Deus. Fizeram 
então um acordo com um povo inimigo de Deus e isso foi um grande erro, que se tornou a única mancha 
na vida de Josué. Compare as duas imagens abaixo e encontre os 7 erros. 
 
 
 
 
 
 

EXLYIZMINYE - XCYAZSXE – ÍXDYOZLYOS – XYFZEXSYTXAZS  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
Refletindo: 
- Se os israelitas tivessem consultado a Deus antes de fazer o acordo com os gibeonitas, eles teriam sido 
enganados? (   )SIM  (   )NÃO 
- Quando decidimos alguma coisa na nossa vida e não consultamos a Deus, essa decisão pode dar 
errado?  (   )SIM  (   )NÃO 
 
Decidindo: 
(   ) Decido sempre consultar a Deus para não ser enganado(a) e ter sucesso nos meus planos. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo falando para Deus sua decisão e se você tem planejado alguma coisa, 
aproveite agora e peça para Deus mostrar a vontade dele na sua vida: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

QUARTA-FEIRA – A batalha contra os cinco reis do sul 
Entendendo a História 
1. Quando não consultamos a Deus antes de tomar uma decisão corremos o grande risco de errar como 
Josué. Mas a vontade de Deus é que possamos aprender uma lição importante a partir desse 
acontecimento. Abaixo, marque a(s) alternativa(s) correta(s). 
 

(   ) Nos damos mal quando não consultamos a Deus. 
(   ) Nada acontece, pois Deus não se importa. 
(   ) Deus fica feliz quando queremos saber sua vontade sempre. 
(   ) Não precisamos consultar a Deus em tudo, só nas coisas mais importantes. 
 
2. Por causa do acordo com os gibeonitas, os israelitas não podiam tocar neles. Então eles se tornaram 
seus escravos para sempre, porém, isso logo trouxe problemas, e logo envolveu Israel em uma guerra. 
Cinco reis das cidades que ficavam ao sul uniram seus exércitos para atacar os gibeonitas e Israel veio 
para ajudá-los. Leia Josué 10.3 e relacione o nome de cada rei a sua cidade. 
 
 
 
 
 

 
3. O Senhor avisou a Josué que entregaria os cinco reis em suas mãos, porem ele não disse como. Deus 
não precisa dizer tudo, ele não é obrigado a mostrar como vai fazer as coisas, cabe você confiar nele. 
Deus é muito criativo e faz como ele quer. Para descobrir como o Senhor fez leia Josué 10.11 e complete 
abaixo os espaços em branco. 
 

 

Do __________ o Senhor lançou sobre eles grandes _____________ de 
___________, que mataram _________ gente do que as ____________ 
dos israelitas.  
  

  

( A ) Adoni-Zedeque 
( B ) Hoão 
( C ) Piram 
( D ) Jarfia 
( E ) Debir 

(   ) Laquis  
(   ) Eglom 
(   ) Jerusalem 
(   ) Jarmute 
(   ) Hebrom 



Refletindo: 
- Josué assumiu a responsabilidade pela consequência da sua má decisão, e foi ajudar na batalha de 
Gibeom contra os 5 reis. 
- Precisamos saber que nossas más decisões terão consequências ruins. Mas que podemos contar com a 
ajuda de Deus para nos ajudar. 
 

Decidindo: 
(   ) Decido ter humildade e aceitar a ajuda de Deus quando eu estiver enfrentando uma consequência 
ruim na minha vida. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo falando para Deus sua decisão e pedindo sabedoria para tomar boas 
decisões: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

QUINTA-FEIRA – Josué conquista toda a terra 
Entendendo a História 
1. Durante a batalha contra os cinco reis do sul, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: "Sol, 
pare sobre Gibeom! E você, ó lua, sobre o vale de Aijalom!”. Nunca antes nem depois houve um dia como 
aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Complete a cruzadinha com as palavras em destaque do 
texto abaixo e descubra na coluna indicada o que o Senhor fez parar a pedido de Josué.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Josué conquistou toda a terra conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Todos os cinco reis foram 
derrotados e mortos em Maquedá. Depois foi a vez dos reis do norte se reunirem para batalhar contra 
Israel, mas Josué os atacou de surpresa e os destruiu. Decifre o código usando apenas a primeira letra 
de cada imagem abaixo e descubra quantos reis e suas cidades foram derrotadas ao todo por Josué.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Depois de muito tempo Israel descansou de todos os seus inimigos e a terra teve paz. Agora, o povo 
estava vivendo com fartura, construindo em suas terras, até que Josué viu um perigo se aproximando, 
algo que poderia fazer o povo se esquecer de Deus: a prosperidade. Leia Deuteronômio 8.11-18 e em 
seguida escreva o verso 11 nas linhas abaixo que nos ensina o que não devemos esquecer. 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
Refletindo: 
- Quando tudo vai bem, precisamos agradecer a Deus. Não podemos procurá-lo apenas quando estamos 
com problemas.  
Decidindo: 
(   ) Decido sempre ser grato(a) a Deus. 

Compartilhando com Deus: 

O sol1 parou, e a lua se deteve, até a nação 
vingar-se dos seus inimigos2, como está escrito 
no Livro de Jasar. O sol parou no meio do céu3 

e por quase um dia inteiro4 não se pôs5.  
Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. 

4

3

2

5

1

O que o Senhor fez parar a pedido de Josué 
Resposta: _________________ 



Vamos praticar a decisão de hoje. Escreva uma oração de agradecimento a Deus por 10 coisas que você 
tem na sua vida. Dica: podem ser pessoas, coisas, lugares. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

SEXTA-FEIRA – Josué instrui o povo pela última vez 
Entendendo a História 
1. Ontem vimos que Israel estava prestes a viver uma época de descanso das guerras. Josué, entretanto, 
já havia percebido que o inimigo da prosperidade estava chegando e que o povo não havia percebido. Por 
isso, Josué se despediu do povo 3 vezes. Vamos ver como isso aconteceu. Dica: siga as instruções e 
responda conforme cada coluna. 

1ª despedida (Josué 22.1-5) 2ª despedida (Josué 23.6-16) 
3ª despedida  

(Josué 24.1,14-27) 

Circule as tribos que Josué chamou. 
 
Ruben, Simeão, Judá, Zebulom, 
Isaacar, Dã, Gade, Aser, Naftali, 
Efraim, Manasses, Benjamin 
 

Ruben, Simeão, Judá, Zebulom, Isaacar, 
Dã, Gade, Aser, Naftali, Efraim, Manasses, 
Benjamin 

Ruben, Simeão, Judá, Zebulom, 
Isaacar, Dã, Gade, Aser, Naftali, 
Efraim, Manasses, Benjamin 

Motivo (marque C para CERTO e E para ERRADO) 
(   ) Essas 3 tribos eram as mais 
problemáticas. 
(   ) Eles iam atravessar o Jordão e 
retornar às suas terras no Egito. 
(   ) Haviam cumprido o que Moisés 
havia ordenado e  agora voltariam 
para as suas casas além do 
Jordão. 

(   ) Josué estava ficando velho e 
preocupado, pois Deus concedera paz 
contra os inimigos ao redor. Israel podia vir a 
esquecer a Deus. Josué quis alertar o povo. 
(   ) Josué estava velho e  ainda não haviam 
expulsado todos os inimigos de Israel. 

(   ) O povo ainda não havia 
expulsado todos os inimigos. 
(   ) Josué queria que Israel 
renovasse a aliança com Deus 
em Siquém. 
(   ) Josué queria se despedir do 
povo pela última vez e dar as 
terras dele para alguns líderes. 

Recomendações 

Leia Josué 22.5 e complete com os 

verbos: 

1. _____________ fielmente. 

 

2. ____________ o SENHOR. 

 

3. __________ nos seus caminhos. 

 

4. Obedeçam aos mandamentos. 

 

5___________ a Ele. 

 

6__________ de todo coração. 

Marque um X nas alternativas corretas: 

(   ) Se esforçar para cumprir e obedecer 

tudo que foi escrito na lei. 

(   ) Invocar e jurar em nome de outros 

deuses pagãos. 

(   ) Prestar culto somente a Deus. 

(   ) Apegar-se somente a Deus. 

(   ) Não se casar com outros povos: além de 

desviar o povo do caminho do SENHOR, 

fariam desaparecer desta terra que Deus 

dera a eles. (Josué 23.12-13) 

(   ) Deus ainda não havia cumprido algumas 

das promessas que havia feito. (Josué 

23.14) 

Complete com as vogais: 

 

a. Temer a Deus é servir com 

_NT_GR_D_D_ e fidelidade. 

(v.14) 

 

b. Se servirem a deuses 

_STR_NG_ _ R_ S Deus os 

castigará. (v.19) 

 

c. Não existe neutralidade, ou 

serve a D_ _ S ou ao D_ _ B _. 

 

2. Depois disso, Josué se despediu do povo. Mas antes de se despedir, o povo respondeu o seu pedido 
em uma única voz. Inverta a frase abaixo e escreva o que o povo respondeu para Josué. Dica: Leia 
Josué 24.24. 

 
 Resposta: __________________________________________________________________________ 

Resumindo e refletindo: Josué foi obediente durante toda sua vida e não deixou de cumprir nada que o 
Senhor tinha ordenado. Assim, Josué conquistou toda a terra conforme Deus havia prometido. O Senhor 
luta em favor do seu povo.  
 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando para Deus suas decisões e pedindo para ter as qualidade de Josué na sua 
vida, a coragem e a fidelidade a Deus: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


