
3ª SEMANA: 3ª SEMANA: EXPERIMENTE A PAZ.EXPERIMENTE A PAZ.

TEMA: A IMPORTÂNCIA DA CONFISSÃOTEMA: A IMPORTÂNCIA DA CONFISSÃO

Texto Bíblico:Texto Bíblico: Josué cap 7/8

Versículo:Versículo:   Portanto confessem seus pecados uns aos outros e  façam oração uns pelos

outros, para que vocês sejam curados. A oração de pessoas obedientes a Deus tem muito

poder.” (Tg 5.16)  

Objetivo:  Objetivo:  Mostrar  as crianças que Deus está sempre atento aos nossos comportamentos e SeMostrar  as crianças que Deus está sempre atento aos nossos comportamentos e Se

alegra quando confessamos nossos pecados, para que possamos  alegra quando confessamos nossos pecados, para que possamos  experimentar a paz através doexperimentar a paz através do

perdão.perdão.

ENTENDENDO O ASSUNTO:ENTENDENDO O ASSUNTO:
O episódio do livro de Josué nos ensinam que devemos ter um olhar muito atento em relação

às nossas fraquezas e não nos deixarmos seduzir pela aparente inocência de uma situação, mas

antes, apresentá-la a Deus que é o único que conhece, verdadeiramente, os nossos corações e

sabe avaliar as reais intenções que nos movimentam. 

A Bíblia diz em 1 João 1:9 “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar

os pecados e nos purificar de toda injustiça.”

A confissão prepara o caminho para a adoração, reconciliação e amizade.

A confissão ajuda as pessoas a alcançarem a Paz que excede todo o entendimento. (Filipenses 4.7  

LEITURA BÍBLICA:LEITURA BÍBLICA: Josué 7-8 Josué 7-8
Depois de conquistar uma cidade grandemente fortificada, com uma muralha humanamente

intransponível, Israel é humilhantemente derrotada pelo exército de Ai, uma insignificante cidade nos

domínios de Canaã. Todos sabemos que o motivo de tal derrota foi o pecado de Acã, um hebreu da

tribo de Judá que não atentou para o concerto de Deus. 

MENSAGEM: MENSAGEM: 
A tomada  de  Jericó  foi,  para  os  Israelitas,  o  ponto  mais  forte  de  sua  fé.  Trata-se  do

cumprimento de uma promessa que parecia impossível.  Nesse momento consolida-se uma nova

aliança baseada na confiança em Deus. Josué tornou-se um homem vitorioso em todas as batalhas. 

Seu  exército  era  forte  e  temido.  Porém,  houve  um  episódio  em  que  ele  fracassou,  a

conhecida Derrota de Ai. Quais seriam os motivos? É o que vamos ver nesse estudo.

Deus ordena ao povo a não tomar nada para si em Jericó

Josué era um homem obediente a Deus. Por isso, ele era bem-sucedido nas batalhas. Na

tomada de Jericó, Deus havia orientado o povo que não se apropriasse de nenhum bem porque a

cidade era amaldiçoada, antes porém, que todos os tesouros fossem para Ele (Js.6:17-19).



I) A desobediência de Acã

Acã, vendo uma bela capa da Babilônia, duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro de

cinquenta ciclos, tomou-os para si, crendo que não seria descoberto, escondendo-os debaixo de sua

tenda (Js.  7:21).  Ninguém tinha visto a sua atitude,  apenas Deus,  que não se agradou disso e

acendeu a sua ira sobre ele (Js. 7:26).

II) O Ataque a uma cidade chamada Ai

Após  a  tomada  de  Jericó,  Josué  começou  a  planejar  outros  ataques.  Enviou  como  de

costumes alguns espias a cidade de Ai, para ver como era (Js.7:2) e como deveria se preparar para

o ataque. Segundo o relato, a cidade era bem menor que Jericó e certamente, acreditou-se, não

haveria muita resistência. Assim, Josué, enviou apenas alguns homens. E para sua surpresa foram

derrotados de forma humilhante. Sendo muitos, feridos pelos homens de Ai. (Js.7:5).

III) Josué questiona Deus sobre a derrota em Ai

Josué  sem  entender  o  porquê  da  derrota  questiona  Deus  (Js.7:6-7)  que  revela  a  sua

indignação  sobre  algo  que  estava  ainda  oculto  no  meio  do  povo  de  Israel  (Js.7:11).  Então,  o

verdadeiro culpado se confessa desvenda o seu pecado contra Deus (Js. 7:13-22) e é punido pelo

povo  por  conta  da  sua  atitude.  Tornou-se  então  conhecida  a  causa  da  derrota  de  Ai,  a

desobediência de Acã. 

Por conta disso, ele e a sua família foram apedrejados até a morte e todos os seus pertences

foram queimados (Js.7:26).

IV) Novo ataque, novas estratégias

Agora, Josué ouve atentamente a voz do Senhor e sob a sua orientação organiza um novo

ataque a Ai e desta vez, é vitorioso. A cidade foi incendiada e todos os habitantes foram mortos (Js.

8:1-29). 

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

Esse episódio nos ensina que a desobediência a Deus acarreta prejuízo ao nosso espírito e

nos leva a morte espiritual e a um afastamento de Deus. Nos mostra que devemos CONFESSAR

nossos pecados, mesmo que as consequências seja difíceis. Devemos observar que muitas vezes

um pecado não confessado pode afetar outras pessoas.

➢ Você já fez alguma coisa que outra pessoa sofreu as consequências?
➢ Como você se sente quando confessa um pecado?
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