
“Josué ordenou ao povo: ‘Santifiquem-se, pois amanhã
o Senhor fará maravilhas entre vocês’”.

- Josué 3:5 NVI

Pela fé, Josué conduziu o povo de Deus à Terra Prometida.

PONTOS FORTES  
•  Joshua era um guerreiro muito bom.
•  O rio Jordão estava cheio, mas Josué confiou em Deus
   para ajudar o Seu povo a cruzar o rio com segurança.
   Então, assim que os pés dos sacerdotes tocaram a
   água, Deus parou a água do rio. A água que corria em
   direção ao mar também parou de escoar e o povo de
   Deus atravessou o rio em terra seca.
•  Josué realmente obedecia a Deus. Ele levou o povo de
   Deus a marchar ao redor dos muros de Jericó uma vez
   por dia durante seis dias. E, no sétimo dia, ele levou
   fielmente o povo a marchar ao redor dos muros sete
   vezes. Depois disso, os muros caíram e eles tomaram
   a cidade.

JOSUÉ E DEUS (Relacionamento)

•  Deus deu a Josué uma promessa especial
   de que sempre estaria com ele. Ele encorajou
   Josué a ser forte e corajoso. Deus garantiu a
   Josué que outros não o derrotariam.
•  Deus também promete que Ele sempre
   estará com você durante a sua vida.
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Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."

•  Enquanto estava no deserto, Josué

   aprendeu muito com Moisés e o

   ajudou.
•  Josué foi um dos doze espias que

   Moisés enviou à terra de Canaã. 

•  Quando Moisés morreu, Josué se

   tornou o líder dos israelitas e os

   conduziu à Terra Prometida.


