
 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 12/07/2020 

 

O CHAMADO DE JOSUÉ / RAABE E A 

TRAVESSIA DO JORDÃO 
 

Versículo para decorar: 

1- “Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois, o Senhor, o seu Deus, estará com você 
por onde você andar" (Josué 1:9b) 

2- Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que 
recompensa aqueles que o buscam. (Hebreus 11:6)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
 

1. Deus escolheu Josué para uma missão – conduzir o povo de Israel até a terra prometida – mas 
ele não estava sozinho. Leia Josué 1:9, organize os quadros abaixo na sequência correta e 
escreva ao lado o que Deus disse a Josué. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2. Quem tem coragem no seu caráter acha mais importante amar a Deus que qualquer outra 
coisa. Nós aprendemos muito com a vida de Josué. Ele obedeceu. Complete com as palavras do 
quadrado abaixo: 
 

    
DIFICULDADE DESCULPAS QUESTIONOU OBEDECEU 

 
a) Josué não colocou ______________________  

b) Josué não deu um monte de _______________________  para desobedecer a Deus. 

c) Josué não ________________________ a ordem de Deus. 

“Não fui eu que ordenei a você? 

estará com você por onde você 
andar" 

Não se apavore, nem se 
desanime, 

pois o Senhor, o seu Deus, 

Seja forte e corajoso! 

1 

2 

3 

4 

5 



d) Ele simplesmente __________________  sem falar uma só palavra. 
 
 
3. Já aprendemos que a coragem fazia parte das qualidades de caráter de Josué.  
Agora nós vamos aprender outra qualidade - a fidelidade. Siga a direção da seta e escreva na 
linha abaixo o significado de Fidelidade: 
 

Fidelidade   é  fazer   o  que 

 , momento  no  fazer  , manda  Deus 

e confiar o  futuro  nas mãos de  Deus.  
 

Fidelidade é __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 
Refletindo: A fidelidade é uma qualidade de caráter que devemos ter. Devemos nos manter fiéis a 
Deus tanto nos momentos ruins, quanto nos bons.  

Decidindo: 
(   ) Decido ser fiel a Deus em todos os momentos da minha vida. Não vou me afastar dos 
caminhos de Deus. 

Compartilhando com Deus: Use as linhas abaixo para escrever uma oração a Deus declarando 
sua fé nele e pedindo ajuda para cumprir sempre sua decisão de hoje: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. O povo israelita parou para acampar em Sitim. Josué enviou homens secretamente à Jericó e 
deu a eles uma missão. Circule as respostas certas. Dica: leia Josué 2:1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Os espiões se esconderam em uma casa que ficava nos muros de Jericó. Escreva o nome da 
dona da casa. Em seguida, observe a figura e coloque as peças que estão faltando em ordem. 

Quantidade de homens que 
Josué enviou: 

O que eram esses homens? Qual foi a ordem de Josué? 

Espiões Agricultores 

“Vão examinar a terra, 
especialmente Jericó.” 

“Vão plantar na terra, 
especialmente em Jericó” 

 



3. Por causa de sua demonstração de fé, Raabe teve um papel importante na linhagem de Jesus 
Mateus 1:5. Ligue a sequência de números e descubra quem fez parte da família de Raabe.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Refletindo: Através de Raabe, viria a linhagem de Jesus. Quando decidimos ter fé e obedecer a 
Deus, Ele nos abençoa.  

Decidindo: 
(   ) Decido não duvidar quando alguma autoridade manda eu fazer alguma coisa, se o que me 
pedirem agradar a Deus, eu farei! 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo pedindo para Deus te ajudar a obedecer à Sua Palavra: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. O plano de entrar escondido em Jericó não deu certo. Alguém viu que eles eram israelitas e que 
estavam examinando a terra. A notícia chegou rapidamente até o rei de Jericó. O que o rei fez 
quando soube da notícia? Decifre o enigma e escreva nas linhas na próxima folha: 

 
 
 

 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. Raabe disse para os soldados correrem atrás 
dos espiões porque eles já tinham saído da 
casa, mas ela tinha escondido os espiões no 
terraço da casa entre os rolos de linho. Raabe 
poupou a vida dos espias e teve seu nome 
lembrado como exemplo de fé. Desenhe os 
espias onde Raabe os escondeu. (Josué 2:6) 
 
 
 
 
3. Depois de haver despistado os homens, Raabe conversou com eles e começou a proclamar a 
glória que Deus havia manifestado entre o povo de Israel. Ela demonstrou uma fé imbatível. Leia 
os versículos abaixo. 

a) Sei que o _________ (NHOR-SE) lhes deu esta terra. Vocês nos _____________ (SA-RAM-
CAU) um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão _______________ (PA-RA-A-VO-
DOS) por causa de vocês. (Josué 2:9) 

b) Pois temos ouvido como o Senhor _____________ (COU-SE) as águas do mar Vermelho 
perante vocês quando saíram do Egito. (Josué 2:10a) 

c) Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em ___________ (MA-CI) nos céus e __________(XO-BAI-
EM) na terra. (Josué 2:11) 

 
Raabe 

   
Boaz 

 

 
Obede 

   
Salomão 

 

 
Rei Davi 

   
Jessé 

 

A E I O 

4 3 1 0 
0 R3I M4ND0U S0LD4D0S À C4S4 D3 R44B3, 3X1G1ND0 QU3 3L4 
3NTR3G4SS3 0S H0M3NS, P0RQU3 3R4M 3SP1Õ3S 3 QU3R14M 
3NC0NTR4R 4S FR4QU3Z4S D3 J3R1CÓ. 



 

Refletindo: Raabe decidiu temer primeiro a Deus e não aos homens.  Temer a Deus significa um 
sentimento profundo de obediência e respeito a Ele. Que foi o que Raabe fez. 
- Como está o seu temor a Deus? Você precisa melhorar? (    )SIM  (    )NÃO 

Decidindo: 
(   ) Decido temer primeiro a Deus. 

Compartilhando com Deus: Escreva uma oração abaixo pedindo para Deus aumentar sua fé e 
seu temor a Ele: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Raabe fez um acordo com os espiões, ela pediu para eles serem bondosos com sua família, 
assim como ela foi para com eles (Josué 2:12). Leia como seria o acordo e encontre as palavras 
em negrito no quadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Eles fizeram tudo como Raabe mandou e atravessaram o rio Jordão. Quando chegaram em 
Sitim foram contar tudo a Josué. Então Josué decidiu partir de Sitim até a cidade de Jericó. 
Chegou a hora de Israel conquistar a terra prometida. Encontre os 5 erros. 

Refletindo: O povo precisava ser corajoso para conquistar a terra que Deus já havia dado a eles. 
Decidindo: 
(   ) Decido ser corajoso(a) para cumprir a vontade de Deus em minha vida. 

A E Q M N V C J S Ó R 

I S R A E L I T A S M 

B I A L O P J A T U I 

Y L A J E S P I Õ E S 

R K B T T Ó R S R P V 

Õ V E H O Ã D R O C Ã 

S D W Ã P R Y É A I T 

J E R I C Ó H B E L H 

ERRADO CERTO 

“As nossas vidas pelas de vocês!”, os homens 
lhe garantiram. Os espiões juraram poupar a 
vida de Raabe e sua família quando 
conquistassem a cidade de Jericó. O acordo era 
estar toda a sua família dentro da casa e o 
cordão vermelho na janela seria o sinal de que 
os israelitas poupariam aquela casa da morte. 

Vão para aquela ______________, para 
que os ___________________ não o 
encontrem. Escondam-se lá por ______ 
dias, até que eles voltem; depois poderão 
___________ o seu caminho. 

 
2. Raabe o ajudou os espias a descerem 
pela janela com uma corda. Leia Josué 2:16 
e preencha os espaços com o que Raabe 
falou. 



Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo pedindo para Deus te dar coragem: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Deus então fez outra maravilha. O Senhor parou o rio Jordão e os israelitas passaram em terra 
seca, semelhante como fez com o Mar Vermelho. Enquanto o povo passava, os sacerdotes 
seguravam a arca da aliança no meio do rio. Mas teve uma diferença. Relacione as frases com a 
figura correta e descubra a diferença. (Josué 4:23) 
 

A. No Mar Vermelho as águas ficaram de um lado e outro, então o povo passou no meio. 
B. No rio Jordão o Senhor parou a água próximo à cidade de Adã e a água formou um paredão de 
um lado e o restante secou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Josué ergueu dois memoriais de pedra, um com 12 pedras em Gilgal, e outro no meio do 
Jordão, onde os sacerdotes que carregavam a arca tinham ficado enquanto o povo atravessava o 
rio. Um homem de cada tribo carregou uma pedra e construiu esses memoriais. Por que Josué 
ergueu esses memorais? Marque a resposta correta. (Josué 4:2) 

(   ) Porque Josué achava ótimo construir coisas por onde passava.  
(   ) Porque ele queria fazer os israelitas carregarem pedras pesadas. 
(   ) Para que todo o israelita que visse esses memorais se lembrasse das maravilhas que Deus 
havia feito por eles. 

3. Ligue as frases com as palavras que as completam corretamente: 

a) Os israelitas atravessaram o rio no _____ 

b) Os israelitas estavam em terra boa para plantar, por isso____ 

c) Deus deu o alimento e ajudou na travessia do rio _____ 

d) Em Gilgal o povo de Israel celebrou a ______ 

e) Deus sustentou o povo com o maná durante _______ 

f) Em Gilgal, todos os homens que nasceram no deserto ______ 

 
Refletindo: O povo passou 40 anos no deserto esperando a promessa de Deus se cumprir. Você 
também precisa ter fé e paciência na sua vida. 

Decidindo: (   ) Decido ser uma criança paciente. 

Compartilhando com Deus: Escreva uma oração abaixo pedindo para Deus te dar paciência: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

(   ) Páscoa. 

(   ) Jordão. 

(   ) 40 anos. 

(   ) foram circuncidados. (Js 5:2) 

(   ) o maná cessou. 

(   ) período mais cheio. (Js 3:15) 
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