
 
 

 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 26/07/2020 

 

A VITÓRIA CONTRA AI E OS CINCO REIS 

AMORREUS 
 

Versículo 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 

Entendendo a História 
1. Depois da morte de Acã, Deus falou com Josué. Leia o versículo, complete as palavras e 
descubra o que Deus falou. Depois marque a sequência certa das palavras abaixo. 
 
“Não tenha _________! Não _______________! Leve todo o exército com você e avance  
contra ____. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu ________, sua ______________ 
e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com _________ e seu rei; E desta vez vocês 
poderão se apossar dos despojos e dos __________. Prepare uma emboscada atrás da 
___________ (Josué 8:1-2) 
 
(    ) medo; desanime; Ai; cidade; povo; Jericó; cidade; animais. 
(    ) medo; desanime; Ai; povo; cidade; Jericó; animais; cidade. 
(    ) coragem; desanime; Ai; cabelo; cidade; Jericó; animais; cidade. 
(    ) medo; desanime; Ai; cidade; cidade; Jericó; cidade; cidade. 
 
2. Deus deu todo o plano a Josué. Josué escolheu trinta mil dos seus melhores homens de 
guerra e os enviou à noite. Leia Josué 8:4-8, ligue e numere na sequência correta a ordem que 
Josué deu aos homens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façam o que o Senhor 
ordenou. Atentem bem 
para as minhas 
instruções. 
 

Quando estivermos 
fugindo, vocês sairão da 
emboscada e tomarão a 
cidade.  

 

Eu e todos os que 
estiverem comigo nos 
aproximaremos da 
cidade. Quando os 
homens nos atacarem 
como fizeram antes, 
fugiremos deles. 

Eles nos perseguirão até 
que os tenhamos atraído 
para longe da cidade, 
pois dirão: ‘Estão 
fugindo de nós como 
fizeram antes’.  

 

Atenção! Preparem uma 
emboscada atrás da 
cidade, e não se afastem 
muito dela. Fiquem 
todos alerta.  
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O Senhor, o seu Deus, a 
entregará em suas 
mãos. Depois que 
tomarem a cidade, vocês 
a incendiarão. Façam o 
que o Senhor ordenou. 
Atentem bem para as 
minhas instruções. 2  



3. Josué colocou cerca de cinco mil homens para emboscada entre Betel e Ai. Todos os homens 
de Ai foram perseguir Israel, e eles fugiram para o deserto, para longe de Ai. Não ficou ninguém 
na cidade. Então Deus mandou Josué estender a lança sobre a cidade de Ai. Leia Josué 8:18-
19 e circule o que é correto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
Entendendo a História 
1. A população inteira de Ai foi morta. Josué não recuou a lança até que Israel derrotasse Ai. 
Eles se apossaram dos animais conforme a ordem do Senhor. Quem lutava por Israel era Deus, 
Deus dava a ordem e Josué obedecia. Pinte de preto as letras X e escreva do lado o que restou. 
 

X X X D E U S X X L U T A X 

X X E M X X X X F A V O R X 

D O X X X S E U X X P O V O 

 
2. Os gibeonitas souberam da fama de Josué e Israel e o que eles tinham feito com as cidades 
de Jericó e Ai e ficaram apavorados. Então os gibeonitas pensaram em um plano para enganar 
Israel e se tornarem seus aliados. Leia Josué 9:3-5 e marque um X nas opções corretas. 
 

 

 

     

Roupas velhas 
Sandálias 

velhas 
Ovelhas Pão velho Geléia Dinheiro 

________________________________
________________________________ 

      

Incendiaram a cidade 
de Ai 

Josué aponta a lança 
para a cidade de Ai 

Ficaram esperando o 
tempo para atacar 



3. Deus já havia dado a cidade de Gibeom (os heveus) para Israel. Os gibeonitas foram até onde 
Israel estava e enganaram Josué. Josué e seus conselheiros não consultaram ao Senhor. Leia 
Josué 9:14-15 e descubra como os gibeonitas enganaram Josué. 
 

Os israelitas examinaram as provisões dos heveus (Gibeom),mas não __________________ 

(CON- TA-RAM-SUL) o Senhor. Então Josué fez um _________ (A-DO-COR) de paz com eles, 

garantindo poupar-lhes a __________ (VI-DA), e os líderes da comunidade o confirmaram com 

juramento. 
 

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  
Entendendo a História 
1. Josué fechou um acordo com os gibeonitas, antes mesmo de consultar ao Senhor.  Depois de 
três dias descobriu que foi enganado. Agora, o povo de Israel não podia mais tocar no 
gibeonitas, mas eles se tonaram escravos para sempre do povo de Israel. Descubra os 6 erros: 

2. O acordo entre gibeonitas e israelitas trouxe grandes problemas. Cinco reis das cidades que 
ficavam ao sul se juntaram para guerrear contra os gibeonitas e como eles tinham um tratado, 
Israel devia ajudá-los nesta guerra. Ligue os nomes dos reis com suas respectivas cidades 
conforme a ordem citada em Josué 10:3. 

 

 

JERUSALÉM EGLOM JARMUTE HEBROM LAQUIS 

PIRAM ADONI-ZEDEQUE HOÃO DERBIR JAFIA 



3. Josué ouviu do Senhor que eles venceriam essa batalha, mas ele não sabia como. Deus 
enviou uma chuva de granizo e assim eles puderam vencer. Desembaralhe as palavras e 
descubra algumas qualidades de Deus. 
 

 
 
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  
Entendendo a História 
1. Mais um milagre aconteceu. Josué orou ao Senhor e algo incrível aconteceu. Leia Josué 
10:13 e complete fazendo os desenhos correspondentes. Depois leia em voz alta. 
 
 
 
 
 
2. Mais uma vez o Senhor cumpriu o que prometeu, a terra foi entregue ao povo de Israel. Os 
reis do Sul e Norte foram completamente destruídos. Descubra quantos reis e suas cidades 
foram derrotados resolvendo esse problema matemático: (Josué 12:24) 
 
 
 
 
 
 
3. Josué já idoso, viu o descanso que o Senhor deu a Israel. Todos comiam fartamente e 
construíam suas tendas por toda a terra. Ele também viu que o povo estava ficando muito 
próspero. Vire a folha de ponta-cabeça e descubra qual era o perigo de quando tudo vai bem. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

“O                   parou e a                  se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está 

escrito no Livro de Jasar.  O                parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs.”  

  
   

 

 

 

 

_____________ 



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: 
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  
Entendendo a História 
1. Josué decidiu dar conselhos para o povo. Desvende os enigmas abaixo e descubra alguns de 
seus conselhos: 
 
 
 
“Guardem _______________ (    ) os mandamentos do Senhor, __________ (     ) a Deus, 

__________ ( ) em seus caminhos, ______________ (OBDC) aos seus mandamentos, 

apeguem-se a ele, sirvam de todo o coração e toda a __________(       )”. (Josué 22:5) 

 
 
 
 

“_______ ( ) se associem com essas ___________ (Φ) que restam no meio de vocês e não 

invoquem os deuses deles, não ______________________ (♫) aos deuses deles, apeguem-se 

somente ao _____________ ( ), dedique-se com zelo.” (Josué 23:7-8) 
 
3.Tirando a Lição: Depois Josué despediu o povo, e cada um foi para a sua propriedade. 
Passado algum tempo, Josué morreu aos 110 anos de idade. Josué foi obediente a Deus 
durante toda a sua vida.  
 
Observando a vida de Josué e como Deus o recompensou, marque as decisões que você quer 
para sua vida: 
(   ) Decido ser forte e corajoso, porque Deus está comigo. 
(   ) Decido ser medroso e fazer o que todo mundo faz. 
(   ) Decido ser fiel a Deus, assim como Josué foi.  
(   ) Decido abandonar a Deus quando as coisas estiverem difíceis. 

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: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

Nações = Φ Prestem culto = ♫ Senhor =  

Fielmente =  Amem =  Andem =  Obedeçam = OBDC Alma =  
 

Não =   


