
A Bíblia Inteira num Ano 

Lição 7 – O Livro de Josué 
Onde há espaços para preencher, por favor escreva a Escritura mencionada nas suas próprias palavras. 

1. O Livro 

Os cinco livros de Moisés (Gênesis a Deuteronómio) contam a história do povo de Israel até Canaã.  Josué  conta 

dos Israelitas entrando em Canaã.  O resto dos livros históricos (Josué a Ester), conta a história de Israel dentro 

da terra. 

2. O Seu Autor 

O autor é Josué.  Se ele não escreveu com a sua própria mão, ditou as palavras a um escriba para as escrever. 

3. A Estrutura do Livro 

Entrando na Terra – capítulos 1 a 5. 

Conquistando a Terra – capítulos 6 a 12. 

Ocupando a Terra – capítulos 13 a 24. 

4. A Sua Mensagem Central 

A Vitória de Fé – Josué 1:5 e 9, 3:17. 

Claramente a lição ensinada em Josué proclama a verdade do Novo Testamento que é “...e esta é a vitória que 

vence o mundo, a nossa fé” – 1 João 5:4. 

 Nota: Há muitos tipos e símbolos no livro de Josué (e no Pentateuco), mas o tempo não permite ensiná-los 

 todos.  Josué significa “Jeová é  salvação.”  A nossa salvação vem depois de Moisés (a lei) – João 1:17. 

 Nota: Existe um paralelo entre Josué e Efésios.  Em Josué vemos Israel entrando e possuindo a herança física 

 prometida a Abraão.  Em Efésios vemos a igreja entrando e possuindo a herança celestial dada a nós em 

 Cristo.  

5. Entrando na Terra Prometida – capítulos 1 a 5 

(1) JOSUÉ COMISSIONADO PARA LIDERANÇA – capítulo 1 

A sua autoridade foi baseada na Palavra de Deus – versículos 5-9.  Quais são os passos para a prosperidade 

encontrados no versículo 8? ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(2) ESPIAS MANDADOS A JERICÓ – capítulo 2 

Josué manda dois espias a Jericó porque era uma cidade chave.  Isto não degradou a sua fé.  Fé verdadeira 

não ignora o uso de recursos; há uma grande diferença entre acreditar e presumir. 

Nota os actos e o galardão da Raáb nos versículos 11, 12 e 18. ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(3) ATRAVESSAR O JORDÃO – capítulo 3 

Este foi um momento crítico para Israel.  Estavam no mesmo lugar em que os seus pais estiveram 40 anos 

atrás.  Agora iriam mover-se – liderados pelos sacerdotes e pelos Levitas.  Deus faria milagres se eles O 

seguissem.  Nota versículos 3, 5, 13, e 17.  Estes versículos nos ensinam que é uma coisa ser libertado do 

“Egipto” de pecado mas confiar em Deus e obedecer à Palavra completa de Deus é outra coisa. 

(4) MEMORIAIS ERGUIDOS – capítulo 4 

Não devem esquecer o que Deus tem feito.  Haveria um memorial no rio Jordão (versículo 9) e um memorial 

em Gilgal (versículos 3 e 19).  Cada memorial foi feito de 12 pedras.  Estes memoriais fizeram o povo lembrar 

do poder de Deus segurando as águas e da sua fidelidade em fazê-los entrar na terra prometida.  Consegue 

lembrar um memorial que nós observamos que fala da nossa salvação? ______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 



(5) O SINAL DO CONTRATO – capítulo 5 

Circuncisão foi o sinal do contrato entre Deus e Israel.  Os filhos que nasceram durante os quarenta anos de 

peregrinação no deserto precisavam de ter a marca de Israel – que falou de separação espiritual e moral. 

Veja Deuteronómio 10:16 ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Deuteronómio 30:6 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Colossenses 2:11-13 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6. Vencendo a Terra Prometida – capítulo 6 a 12 

(1) JERICÓ É DESTRUÍDA – capítulo 6 

O Senhor faria todas as conquístas se Israel fizesse exactamente o que Ele tinha mandado.  Eles fizeram e 

Deus fez.  Raáb foi salva – versículos 13 e 17. 

(2) O PECADO DE ACAN – capítulo 7 

Um pecado afectou todo o povo – versículos 11, e 20-21. 

(3)  A CONQUISTA DA TERRA – capítulos 8 a 12. 

Depois da confissão do pecado, Deus deu a Josué e a Israel vitórias em Ai.  Capítulo 12 dá um resumo dos 

reis e das cidades que caíram perante Israel.  Nota especialmente 11:23 ______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

7. Ocupando a Terra Prometida – capítulos 13 a 24 

(1) A DIVISÃO da terra entre as tribos e os Levitas não foi uma tarefa fácil.  Deus dá os detalhes no capítulo 13. 

(2) “Lançaram sortes perante o Senhor” para dividir a terra – 18:6-7.  O Senhor queria escolher onde pôr as 

tribos.  Veja também 14:2.  Nota que Gad, Rúben e metade da tribo de Manassés passaram a viver no lado 

leste do Jordão (Gênesis 48:19-22) – as outras 9 ½ tribos no lado oeste. 

(3) Nota o princípio que governou a ocupação da terra.  Compara capítulo 11:23 com 13:1.  Não existe uma 

contradição entre estes versículos.  Aliás, complementam-se um a outro.  A conquista principal já tinha sido 

feita, agora só restava possuir o resto da terra.  O mesmo é verdade nas nossas vidas – a conquista de 

Satanás já está feita.  Agora só resta possuírmos as bênçãos de Cristo para nós mesmos.  O que é que Deus 

lhes deu em 21:43-45?  

1. O Senhor deu a Israel toda a terra.  

2. O Senhor deu-lhes respouso em redor. 

3. O Senhor deu-lhes todos os seus inimigos. 

Veja o número de tribos em Canaã em 14:2-3.  ___________________ 

(4) AS CIDADES DE REFÚGIO – capítulo 20 

Há 6 cidades de refúgio – 3 no lado oeste do Jordão e 3 no lado leste do Jordão.  Eram uma provisão de 

misericórdia para proteger aqueles que tinham cometido “pecados de ignorância” e erros não intencionais.  

Cristo é a nossa “Cidade de Refúgio”. 

(5) A DESPEDIDA DE JOSUÉ – capítulos 23 e 24. 

Leia 23:14 e 24:14-16.  O que aprende destes versículos? __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Com 110 anos, Josué morreu – 24:29. 

 

 

 

 

 

 



O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO? 
 Qual é a verdade principal do livro de Josué? __________________________ 

 Quais são as 3 divisões do livro de Josué? _____________________________ 

 Quem foi a mulher que escondeu os espias em Jericó? __________________ 

 Como atravessaram o Rio Jordão para entrar em Canaã? __________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Explica o memorial que o Senhor lhes ordenou para fazerem ao entrar na terra de Canaã. _______________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

 

TRABALHOS PARA CASA: 

1. Leia os livros de Juízes e de Rute (4 capítulos por dia). 

2. Reveja esta lição de Josué ao menos duas vezes esta semana. 

3. Marca divisões e informações importantes na sua Bíblia. 

4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia pronto para estudar Juízes e Rute. 


