
Olá, amiguinhos do 
MC! Que nosso bon-
doso Deus continue 
guardando e protegen-
do cada um de vocês e 
suas famílias!

E nossos heróis da fé, deste mês, são... Josué 
e Raabe. Como vocês viram, no MC anterior, 
Moisés, o grande líder que Deus escolheu para 
tirar o povo de Israel do Egito e levar à terra 
prometida, Canaã, chegou ao fim de sua jor-
nada, pois Deus lhe disse que ele não entraria 
na terra prometida. Josué filho de Num, foi o 
escolhido para ser o sucessor de Moisés. Ima-
gine! Você ser escolhido para ser sucessor de 
um grande líder! Dá até um friozinho na bar-

riga, não é mesmo? É muita responsabilidade! 
Mas Deus disse a Josué: “Seja forte e corajo-
so! Não fique desanimado, nem tenha medo, 
porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com 
você em qualquer lugar para onde você for!” 
(Josué 1.9). Então Josué, cheio de coragem e 
fé, aceitou o desafio e ordenou ao povo que 
se preparasse, pois atravessariam o rio Jordão 
para tomar posse da terra que o Senhor tinha 
prometido lhes dar. 
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“Foi pela fé que 
caíram as muralhas 
de Jericó, depois que 
os israelitas marcha-
ram em volta delas 
durante sete dias” 
(Hebreus 11.30).



Josué mandou dois espiões para observar 
a terra de Jericó, a cidade que ficava mais pró-
xima deles na terra de Canaã. Os espiões fo-
ram e se hospedaram na casa de uma mulher 
chamada Raabe. O rei de Jericó ficou sabendo 
dos espiões e mandou soldados para prendê-
-los. Mas Raabe os escondeu no telhado de 
sua casa e disse aos soldados: – Eles já foram 
embora! 

Raabe foi muito corajosa! Quando os sol-
dados se retiraram, ela pediu aos espiões is-
raelitas:

– Eu e o meu povo sabemos que o Deus 
de vocês irá dar essa terra para vocês! Eu 
peço apenas que, como eu usei de misericór-
dia para com vocês, vocês também usem de 
misericórdia para comigo e minha família. Va-
mos estabelecer um sinal, para que vocês não 
destruam a mim e a minha família junto com 
a cidade.

Os espiões concordaram e pediram que 
Raabe amarrasse um cordão vermelho na sua 
janela. Desse modo eles saberiam qual era sua 
casa e poupariam a vida dela e de sua família, 
no dia da invasão. Raabe ajudou os dois ho-
mens a descerem pela janela com uma corda. 
Os dois voltaram para contar tudo a Josué.

Vamos ajudar Raabe a descer os espi-
ões pela janela? Cole barbante/cordão 
para ela usar como corda.

Deus deu todas as orientações a Josué so-
bre como ele deveria fazer para conquistar 
Jericó: – Vocês devem rodear a cidade por 6 
dias, levando a arca da aliança e sete sacer-
dotes, cada um com uma corneta. No sétimo 
dia vocês rodearão a cidade mais uma vez. Os 
sacerdotes levarão as cornetas à frente do 
povo e, nesse dia, quando forem tocadas as 
cornetas, todo o povo gritará, e o muro da ci-
dade irá cair. O povo cumpriu tudo que Deus 

havia pedido por meio de Josué, e marcharam 
em torno de Jericó durante 6 dias.  E no séti-
mo dia, na sétima volta, quando os sacerdotes 
acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao 
povo: – Gritem agora! O Senhor está entre-
gando Jericó a vocês!

Logo que o povo ouviu o som das corne-
tas, gritaram com toda força, e a muralha caiu. 
Eles invadiram a cidade e a destruíram, mas 
pouparam Raabe e toda a sua família.



Raabe acreditou que o Deus de Israel era o 
verdadeiro Deus, por isso ajudou os espias. Ela 
teve fé! Deus a recompensou e salvou a ela e 
sua família da destruição. Raabe e sua família 
passaram a morar em Israel. E, amiguinho, além 
de fazer parte da linhagem de Jesus Cristo, 

Pinte o 
desenho. 

O povo fez 
muito barulho! 
Você sabe gri-
tar bem forte? 
Então grite 
agora mesmo 
bem alto e for-
te e veja quem 
conseguiu ou-
vir você!

(confira em sua Bíblia em Mateus 1.5.) ela tam-
bém entrou para a galeria dos Heróis da Fé.

A casa de Raabe não foi destruída. Va-
mos colorir o desenho e colar um fio de 
lã vermelho na casa de Raabe, para que 
os israelitas saibam qual é a casa dela?



Então, amiguinho, depois da conquista de Jeri-
có, Josué teve muitas outras, entrando, assim, na 
terra prometida. Ele foi muito corajoso! Con-
fiou e obedeceu a Deus. Fez tudo como Deus 
mandou, e Deus cumpriu a promessa que tinha 
feito ao povo de Israel dando-lhes a terra de 
Canaã. Josué, já velhinho, reuniu o povo e os 
aconselhou a temer e servir ao Senhor com in-
tegridade e fidelidade! E perguntou: – A quem 
vocês querem servir, a deuses falsos ou ao Deus 
verdadeiro? Em seguida ele afirmou: 
– Eu e a ___________________________
 
______________  __________________ 

a ________________________, o Senhor. 

Para descobrir o que Josué disse, pro-
cure na Bíblia, Josué 24.15b, e complete a 
frase de Josué. 

Querido amiguinho do MC, seja forte e co-
rajoso! Seja um Herói da Fé! E sirva ao Deus 
verdadeiro, que morreu na cruz para salvá-lo. 

ORAÇÃO
Querido Deus, Pai 

Celestial, muito obri-
gado por teu grande 
amor por mim e por 
toda a humanidade. 
Obrigado porque tu 
sempre cumpres as 
tuas promessas! Por 
amor de Jesus Cristo, 
teu filho, peço que guardes e protejas a mim 
e a toda a minha família de todos os males. 
Ajude-me a ser forte e corajoso e a confiar 
em ti com todo meu coração! Quero afirmar 
como Josué, “Eu e a minha família serviremos 
a Deus, o Senhor!”. Amém! 

DESAFIO
Queridos amiguinhos, como vocês sabem, este ano estamos conhecendo os Heróis da Fé 

citados no capítulo 11 do livro de Hebreus. Mas a Bíblia está cheia de heróis, e o maior deles 
você já conhece, Jesus Cristo, nosso Salvador! Estamos desafiando você a mandar uma foto sua, 
vestido como seu herói favorito, ou um desenho, que serão publicados nos MCs de outubro 
(mês das crianças) e novembro de 2020. Envie para editorial@editoraconcordia.com.br.


