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Moisés estava morto.  Deus 
escolheu Josué para liderar os 
israelitas, e Josué sabia disso. 
Antes de preparar o seu 
exército, Josué precisava 
preparar a si mesmo.  Deus 
prometeu a Josué  
a vitória e a prosperidade  
na terra prometida  
se o povo  
obedecesse  
sempre  
a Deus.  



         Os israelitas  
 prometeram seguir 
Josué e obedecer  
 à palavra de Deus. 
 Sabiamente, o 
novo líder enviou 
espias para a terra 
prometida para 
estudar as defesas 
da grande cidade 
de Jericó.  A 
primeira batalha  
de Israel seria  
em Jericó.  



Alguém contou ao rei de Jericó que havia espiões  
na cidade.  O rei mandou soldados para procurá-los.  
A procura começou na casa de Raabe, onde os 
espiões estavam escondidos.  Os soldados bateram 
com força na porta da casa dela.  Rapidamente, 
Raabe escondeu os homens no terraço, debaixo  
de varas de linho.  



Quando os soldados 
foram embora, Raabe 
amarrou uma corda 
vermelha para os 
homens descerem  
por fora do muro da 
cidade.  Por que ela 
ajudou os espiões? 
Porque ela sabia que 
Deus estava com eles. 
Ela queria que Deus 
salvasse a sua  
vida.  Os espiões 
prometeram salvar 
Raabe e sua família.  



Para chegar a Jericó, os israelitas precisavam 
atravessar o Rio Jordão e chegar a Canaã, a cidade 
prometida.  Mas não havia ponte!  Como as pessoas 
iriam passar?  



Deus disse a Josué que os sacerdotes deveriam  
ir na frente, carregando a arca que guardava os  
Dez Mandamentos.  Quando os pés dos sacerdotes 
encostaram na beira do rio, Deus fez um milagre. 
Deus abriu um caminho seco entre as águas.  



Depois que todas as pessoas 
atravessaram em segurança, 
elas pegaram doze pedras e 
levaram para o lugar onde 
iriam acampar e outras  
doze colocaram no meio  
do rio.  Essas pedras  
eram para lembrar o  
povo de ensinar aos  
seus filhos sobre  
o grande poder e 
 amor de Deus.  



Jericó tinha muros altos  
e fortes.  Josué estava 
 preparando um plano de  
  ataque, quando Deus  
   enviou o comandante do  
    exército do céu para  
     lembrá-lo de que  
      Deus vence as  
       batalhas para  
        o seu povo.  



Deus explicou a Josué como ele deveria atacar 
Jericó.  O plano era muito estranho.  O povo de 
Deus deveria marchar ao redor da cidade uma vez 
por dia, durante seis dias, e sete vezes, no sétimo 
dia.  Então eles deveriam tocar as cornetas  
e gritar; assim os muros cairiam!  



Josué e seu exército fizeram como 
Deus ordenou.  Talvez o povo de 
Jericó risse do povo de Deus.  Mas, 
depois de marchar por sete vezes no 
sétimo dia, os sacerdotes tocaram as 
 cornetas.  Como Deus 
  havia prometido...  
   OS MUROS DA 
    CIDADE CAÍRAM.  



Somente a casa da Raabe, que  
ficava no muro, não foi destruída.  Ela 
 tinha deixado a corda vermelha amarrada 
  na janela.  Rapidamente os homens de 
   Josué resgataram Raabe e sua  
   família.  Então Jericó foi  
  destruída, como Deus ordenou.  



Josué dedicou a Deus todo o ouro,  
a prata e os tesouros encontrados  
na cidade.  Então ele proferiu uma  
maldição sobre qualquer um que  
quisesse reconstruir aquela cidade má.  



Muita gente ficou sabendo como Josué 
tinha destruído Jericó.  Elas sabiam  
que Deus estava com o seu povo.  



JOSUÉ ASSUME O COMANDO  
 

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 
 

 se encontra em  
 

Josué 1 a 6  

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130  



Sim 



Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso maravilhoso Deus 
que nos criou e quer que nós o conheçamos. 

 
Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, que chamamos de 

pecado.  A punição para o pecado é a morte, mas Deus ama tanto 
você que ele enviou seu único filho, Jesus, para morrer na cruz e 
pagar pelos nossos pecados.  Jesus voltou a viver e foi para sua 
casa no paraíso.  Se você acreditar em Jesus e pedir a Ele para 
perdoar os seus pecados, Ele perdoará.  Ele virá viver em você 

hoje, e você viverá com Ele para sempre. 
 

Se você acredita que isso é verdade, diga isso ao nosso Deus: 
Querido Jesus, eu acredito que Você é Deus, e se transformou 
em homem para morrer por meus pecados, e agora Você está 
vivo de novo.  Por favor, entre em minha vida e perdoe meus 

pecados, para que eu possa ter uma nova vida, e um dia vá morar 
com Você para sempre.  Me ajude a obedecer e viver para Você 

como seu filho.  Amem. 
 

Leia a Bíblia e converse com Deus todos os dias!  João 3.16 
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