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Na lição de hoje, após termos visto como vencer os inimigos da fé, aprenderemos sobre 
como manter a vitória. Estamos em uma guerra composta de várias batalhas. Assim, o fato 
de termos alcançado uma vitória não quer dizer que a guerra esteja ganha e encerrada. A 
grande questão não é vencermos de uma vez por todas, mas nos mantermos vencedores.

Na última lição, abordamos a história da conquista de Jericó, em que Deus deu a Josué uma 
estratégia incomum para a tomada da cidade (Josué 6.1-27). O versículo 20 diz que, “quando 
soaram as trombetas o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um 
atacou do lugar onde estava, e tomaram a cidade”. Que grande vitória! Contudo, foi a primeira 
de muitas necessárias, pois a promessa de Deus para Israel contemplava toda a terra de Canaã 
e não apenas uma cidade. Uma batalha havia sido ganha, mas ainda havia uma guerra a ser 
terminada. Após Jericó, haveriam de ser conquistadas ainda: Ai, Jerusalém, Hebrom, Jarmute, 
Laquis, Eglom, Gezer, Debir, Geder, Hormá, Arade, Libna, Adulão, Maquedá, Betel, Tapua, Héfer, 
Afeque, Lasarom, Madom, Hazor, Sinrom-Merom, Acsafe, Taanaque, Megido, Quedes, Jocneão 
do Carmelo, Dor em Nafote-Dor, Goim de Gilgal e Tirza (Josué 12.9-24). A grande questão, 
portanto, não era a vitória contra Jericó, mas a manutenção da vitória contra as outras cidades, 
até que todas fossem conquistadas. E foi exatamente o que não aconteceu.

Texto-base 1: Josué 7.1-26

Após a grande vitória sobre Jericó, Israel sofreu uma vergonhosa derrota contra Ai. Vergonhosa 
porque, enquanto Jericó estava fechada e inacessível aos israelitas, por conta de seus muros 
enormes, Ai era uma cidade pequena, com poucos habitantes (v.3). Tanto que os espias 
recomendaram a Josué atacá-la com apenas dois ou três mil homens. Apesar disso, contudo, 
“os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar trinta e seis deles. Eles perseguiram 
os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso o povo 
desanimou-se completamente” (vv.4-5).

Introdução

Desenvolvimento

LIÇÃO 7 COMO MANTER A VITÓRIA

Faça uma leitura participativa do texto-base, dividindo-o da seguinte maneira: vv.1-5; vv.6-9; 
vv.10-12; vv.13-15; vv.16-18; vv.19-23; vv.24-26.

Pergunte: Qual a razão da derrota de Israel contra Ai?
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O versículo 1 nos dá a resposta. Ele diz que “os israelitas foram infiéis com relação às coisas 
consagradas. Acã (...) apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra 
Israel”. Essas coisas consagradas são abordadas em Josué 6.17-18, que diz: “A cidade, com 
tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. (...) Fiquem longe das 
coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. 
Do contrário trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel”. Sobre o ocorrido, 
o versículo 21 do texto-base diz que Acã se apossou de uma capa da Babilônia e certa 
quantidade de prata e ouro e os escondeu no chão de sua tenda.

A palavra-chave dessa resposta é “esconder”. Israel foi derrotado por Ai porque Acã 
escondeu objetos consagrados em sua tenda. Não mantemos nossa vitória diante de 
nossos inimigos quando escondemos pecados em nossas vidas. Pecados escondidos 
são como um câncer agressivo e silencioso, que toma conta de um corpo discreta e 
paulatinamente. Davi escreveu, no Salmo 32.3: “Enquanto eu mantinha escondidos 
os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer”. A Bíblia também diz, em 
Provérbios 28.13: “Quem esconde os seus pecados não prospera”.

Os versículos 6 em diante de Josué 7 nos apresentam como Josué e as autoridades 
de Israel reagiram perante a derrota para Ai. Segue um esboço disso, para sua melhor 
compreensão:

1. Eles se humilharam diante de Deus (v.6);

2. Eles oraram a Deus (vv.7-9);

3. Eles ouviram a resposta de Deus (vv.10-15);

4. Eles obedeceram à ordem de Deus (vv.16-18);

5. Eles descobriram a causa da derrota (vv.19-23);

6. Eles trataram o pecado de Acã (vv.24-26).

Israel reagiu à derrota para Ai buscando pela causa e por uma solução. No final das 
contas, a solução foi a exposição diante de Deus e do povo do que estava escondido. 
Primeiramente, foi revelado o homem que havia pecado (vv.16-18). Em seguida, Acã 
expôs para a Josué o que havia feito (vv.19-21). Por fim, alguns homens retiraram da 

Pergunte: A partir da história de Israel e Ai, qual a razão da não manutenção da 
nossa vitória diante de nossos inimigos?

Pergunte: Como Israel reagiu diante da derrota para Ai?
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tenda de Acã os objetos escondidos (vv.22-23). A solução para pecados escondidos, 
e a consequente chave para mantermos a vitória, é a exposição, ou confissão. Davi 
também escreveu, no Salmo 32.5: “Então reconheci diante de ti o meu pecado e não 
encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, 
e tu perdoaste a culpa do meu pecado”. A Bíblia ainda diz, em Provérbios 28.13: 
“Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia”. Se quisermos manter 
a vitória diante de nossos inimigos, precisamos a aprender a confessar.

Texto-base 2: 1João 1.5-10

A maioria de nós compreende erroneamente o significado de “andar na luz” ao 
pensar que significa “viver em santidade”. Contudo, não é esse o sentido exato dessa 
expressão. 1João 1.7 diz que quem anda na luz tem os seus pecados perdoados. 
Portanto, quem anda na luz tem pecados. Aliás, quem afirma que está sem pecado, 
mente, engana a si mesmo e faz de Deus um mentiroso, de acordo com 1João 1.8,10. 
O que significa “andar na luz”, então?  1João 1.9 diz que quem confessa os seus 
pecados é perdoado. Se quem anda na luz tem os seus pecados perdoados e quem 
confessa os seus pecados é perdoado, então andar na luz é praticar a confissão de 
pecados. Assim, conforme já vimos, se quisermos manter a vitória diante de nossos 
inimigos, precisamos praticar a confissão de pecados, vivendo em transparência 
diante de Deus e das pessoas. Esconder pecados nos torna fracos e vulneráveis aos 
nossos inimigos, de modo que até pequenas e fáceis batalhas podem ser perdidas.

Para mantermos a vitória sobre os nossos inimigos precisamos estar dispostos a praticar 
a confissão de pecados. E não apenas a Deus, mas também uns aos outros (Tiago 
5.16). Somente assim nos manteremos saudáveis para lutar e prevalecer. Algumas 
pessoas levam isso tão a sério que se comprometem a confessar, até mesmo, suas 
tentações. Andar na luz até pode ser entendido como viver em santidade, mas no 
seguinte sentido: santo não é quem nunca se suja, mas quem sempre se lava. Deus 
espera de nós a santidade de quem confessa os seus pecados constantemente e 
mantém a sua armadura de guerra sem furos e buracos.

Pergunte: Que tal praticarmos a confissão de pecados uns com os outros, na 
reunião da célula e durante a semana? Isso nos manterá vitoriosos!

Leia o texto-base acima e pergunte: O que significa “andar na luz”?

Conclusão
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Palavra Pastoral

Queridos líder,

Enquanto pastores da Central, gostaríamos de deixar as seguintes palavras para 
você:

• Convide todas as pessoas da sua célula para participarem do musical de Natal de 
2013, O Sinal. As apresentações serão nos seguintes dias e horários:

- Sábado, 21 de dezembro, às 20h;
- Domingo, 22 de dezembro, às 17h e às 20h;
- Segunda, 23 de dezembro, às 20h.

Que o Senhor te abençoe, capacite e recompense pelo seu belíssimo trabalho!


