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 AULA – 2 – Josué, Juízes e Rute 

Nessa aula falaremos sobre os livros de Josué, Juízes e Rute. Nesse período, o povo vivia em comunidade. 

Eles viviam  um modelo teocrático, onde o Senhor era o único rei que governava sobre eles. Logo que 

Moisés morreu, Josué foi levantado como líder do povo. Nessa época, além da conquista de Canaã, o povo 

de Israel teve muitas vitórias (33 no total). Após isso, foram levantados juízes para governar e orientar o 

povo segundo as instruções que Moisés havia deixado. Mas o povo sofreu muito nessa época, pois não 

obedeciam as instruções do Senhor e acabavam trazendo condenação para si. 

Nessa mesma época, acontece a história de Rute. Uma estrangeira que entende o amor de Deus (través da 

vida de Noemi) e decide servi-lo incondicionalmente. Esse livro traz um grande exemplo de fidelidade, 

integridade e amor. 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Professor(a) estude e medite na palavra de Deus para que o Espirito Santo te use com sabedoria e estratégia 

para tornar essas aulas prazerosa para as crianças.  V 

OCÊ PROFESSOR (A): 

LEIA E MEDITE: 

Josué, Juízes e Rute.  

 

OBJETIVOS: 

Que a criança entenda que a fidelidade, a integridade e o amor são principios que devemos segui na nossa 

caminhada com Deus.  
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Crianças que vivem sintomas de depressão e tristezas diante das dificuldades do cotidiano sem saber a que 

recorrer, que elas possam saber que tem um resgatador pronto para ajuda-las.  

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Utilize os modelos de livros da aula anterior e customize o conteúdo com as figuras mencionadas a seguir: 

Josué 

 Figura 1:  Josué 

 Figura 2: 12 tribos 

 Figura 3: 33 reinos / Jericó 

 Figura 4: Calebe 

 Figura 5: Raabe 
 

Juizes 

 Figura 1: juizes 

 Figura 2: derrota 

 Figura 3: Idolatria e desobediencia 

 Figura 4: Sansão 

 Figura 5: Gideão 
 

Rute 

 Figura 1: Noemi, o marido e os 2 filhos 

 Figura 2: Noemi, Rute e Orfa 

 Figura 3: aliança 

 Figura 4: Rute e Boaz 
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 MINISTRANDO: 

Hoje falaremos sobre os 3 primeiros livros que são conhecidos como LIVROS HISTÓRICOS da Bíblia. 

Aprenderemos sobre Josué, Juízes e Rute. 

Vocês lembram que na aula anterior falamos sobre o povo de Israel que saiu do Egito, ficou 40 anos no 

deserto e depois seus filhos entraram na terra prometida? Então, aquele mesmo povo foi muito desobediente 

a Deus. E no dia que Moisés mandou 12 espias olharam a terra, 10 deles não acreditaram que seria possível 

viver naquele lugar, pois tinha um povo muito forte ali. Deus prometeu que eles venceriam esse povo, mas 

somente 2 homens acreditaram nisso: Josué e Calebe. Daquela geração, somente Josué e Calebe entraram 

na terra prometida! 

E o livro de Josué começa assim: com Josué sendo levantado para levar o povo a conquista da terra 

prometida! (figura 1). Josué tinha uma missão muito difícil em suas mãos, mas o Senhor deu força e coragem 

para ele cumprir o plano de Deus. 

A terra prometida se chamava Canaã. Ela era muito grande, então para povoar a terra e, como estratégia 

de conquista, Josué dividiu o povo em 12 tribos. Cada uma viveria em um lugar da terra (figura 2). 

Josué e o povo de Israel venceram muitas batalhas. (figura 3) E o livro de Josué conta sobre todas elas. No 

total foi 33 reis vencidos, inclusive Jericó, que era conhecida como uma cidade muito forte. Foram muitas 

conquistas e muitos milagres de Deus! 

O livro de Josué fala também sobre e personagens muito especiais: 

 Calebe: foi um dos espias que acreditou que Deus daria a terra prometida. E mesmo ele sendo velho 
(85 anos) ele não ficou cansado, mas ele se sentia muito fortalecido e disposto a viver o propósito de Deus. 
(figura 4) 

 Raabe: foi uma prostituta que vivia em Jericó. Ela acreditou que Deus daria aquela cidade para o 
povo de Israel e se dispôs a ajudá-los naquela guerra. Raabe não era parte do povo escolhido, mas sua fé 
salvou ela e a sua casa da destruição. (figura 5) 
Josué não teve um sucessor para liderar o povo. Então Deus levantou juízes para instruir as 12 tribos nos 

caminhos do Senhor. (figura 1) 

 

O livro de Juízes, escrito por Samuel, conta como foi essa história. 

Foram aproximadamente 300 anos que o povo foi governado por juízes. 

E, ao contrário do livro de Josué, que teve muitas vitórias, o livro de Juízes mostra várias derrotas que o 

povo teve por não obedecer e por cair na idolatria. (figura 2) 

Isso porque Deus deu uma ordem ao povo: eles não poderiam deixar nenhum inimigo ficar na terra 

prometida. Todos os reinos vencidos deveriam ser expulsos. 

Mas eles desobedeceram a Deus. E acabaram se contaminando com a idolatria e com a desobediência aos 

ensinamentos do Senhor. (figura 3) 

Nesse período, Deus levantou 14 juízes para instruírem o povo. Foram homens e mulheres cheios do 

Espírito Santo de Deus, mas mesmo assim o povo viveu um período de coração endurecido e isso trouxe 

muitas derrotas nessa época. 

Alguns juízes que ficaram bem conhecidos por suas histórias: 

 Sansão (que tinha um dom especial de ser muito forte) (figura 4) 

 Gideão (que mesmo se sentido fraco, pode vencer os midianitas com um exercito muito pequeno) 
(figura 5) 
 

O último livro que vamos falar hoje é sobre o livro de Rute. 

Foi uma história linda que aconteceu na época dos juízes. 

O livro conta a história de uma mulher chamada Noemi que perdeu seu marido e seus 2 filhos (figura1). 

Muito triste com toda essa situação, Noemi sugere que as noras voltem para a cidade delas (elas não 

pertenciam ao povo de Israel). (figura 2) Uma delas decidiu voltar, mas a outra decidiu continuar com a 
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 sogra. O nome dela era Rute. Rute resolveu firmemente servir ao Deus de Noemi, e não iria abandoná-la 

jamais. 

Rute foi muito fiel a Noemi, trabalhou muito para ajuda-la, sem reclamar. (figura 3) Então Deus preparou 

uma restituição maravilhosa. O livro conta que Rute conheceu Boaz, que a resgatou dessa dificuldade, 

casou-se com ela e recebeu a Noemi como parte da família. (figura 4) 

Rute não fazia parte do povo de Israel, mas foi exemplo de serva de Deus, ela se converteu de verdade, 

mudou de vida e passou a servir ao Senhor, exercendo o amor da maneira que Ele nos ensina. 

A Bíblia não conta quem foi o escritor do livro de Rute. 
 

ORAÇÃO: 

Senhor eu quero te conhecer mais e mais me ajuda a ser fiel assim como Rute, quero persevera mesmo 
diante das dificuldades. Em nome de Jesus, amém! 
 

VERSÍCULO: 

Josué 1:6 – “Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob 

juramento aos seus antepassados”.  

 Juízes 17:6 - Naqueles dias não havia rei em Israel; cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. 

Rute 2:12 – “O Senhor retribua a você o que você tem feito! Que seja ricamente recompensada pelo 

Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio!”  

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

Sobre o que fala o livro de Josué? Quando reinos foram vencidos?  

O que aconteceu na época dos juízes? 

Quem foi Rute e o que ela fez de tão especial? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Hoje vamos entregar uma oferta de agradecimento pelo nosso resgate, por que o Senhor se entregou como 
oferta para nos resgatar do pecado da morte. 
 

ATIVIDADE: 

 Professor, em cada aula desse módulo, as crianças deverão escrever ou desenhar em uma folha sobre o 

que fala cada livro da Bíblia. 

Utilize 1 folha por livro. 

Monte uma pasta por aluno, vá acumulando esse material e no final da campanha, entregue a pasta para 

as crianças. 

 

  ATIVIDADE PARA CASA: 

Ler em casa Josué 1 

 

LEMBRANCINHA 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jz/17/6+
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