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Mensagem 1 – Questões para estudo 

1. Quais são os dois pontos principais do significado oculto e intrínseco de Josué, Juízes e

Rute (ao sermos os Josués, Calebes e Rutes de hoje), e o que significa quando dizemos

que precisamos tomar para Cristo a terra prometida por Deus?

2. Quais são os vários aspectos de Josué como um tipo de Cristo?

3. Qual é o significado intrínseco de Josué 1:5 a 7?

4. Qual era a chave para a prosperidade, sucesso, força e coragem de Josué em tomar a

terra prometida por Deus como visto em Josué 1:8-9?

5. Qual é o significado intrínseco de meditar na palavra de Deus, e como podemos praticá-

lo?

Mensagem 2 – Questões para estudo 

1. Compartilhe o que você entende atualmente acerca do significado duplo de Canaã em

tipologia.

2. Por que é que devemos nos engajar em batalha espiritual a fim de possuir a boa terra

para o cumprimento do propósito de Deus?

3. De qual maneira o livro de Josué se compara ao livro de Efésios?

4. Qual é o significado e importância da arca em Josué 6?

5. Após este treinamento, o que você pretende aprender sobre vencer Satanás pelo louvor?

Mensagem 3 – Questões para estudo 

1. Explique as diferenças entre cruzar o mar Vermelho e cruzar o rio Jordão.

2. Por que o fato de cruzar o rio Jordão foi tão crucial ao preparar Israel para possuir a boa

terra e derrotar os inimigos?

3. Explique o significado dos dois conjuntos de doze pedras, com um conjunto sendo

retirado do Jordão e, o outro conjunto, erigido no Jordão.

4. Explique o significado dos sacerdotes que carregaram a arca do Testemunho

permanecerem firmes no fundo do rio Jordão até toda a nação ter atravessado o Jordão.

5. Por que ainda era necessária a circuncisão, após Israel ter cruzado o rio Jordão?

Explique a aplicação espiritual dessa experiência.
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Mensagem 4 – Questões para estudo 

1. Explique como a fé de Raabe em Deus, o fato de ela voltar para Israel e a sua associação

com Salmom de Judá não apenas a salvaram e salvaram a sua família, mas a fizeram

um antepassado de Cristo em Sua encarnação.

2. Descreva a importância absoluta de se ter a presença direta do Senhor a fim de possuir

Cristo como a realidade da boa terra conforme revelado na história da derrota de Israel

em Ai e a sua vitória posterior por meio de lidar com o pecado de Acã.

3. Relate como nós, os crentes, devemos sempre viver conjuntamente com Cristo, depender

Dele e ser um com Ele, nosso Marido, e buscar o Seu conselho em tudo, aprendendo com

a história dos filhos de Israel serem enganados pelos gibeonitas.

Mensagem 5 – Questões para estudo 

1. Qual é o significado espiritual (no Novo Testamento) de laborar em Cristo como a boa

terra? Como laboramos em Cristo em nossa vida diária?

2. Qual é o significado dos três estágios de comer Cristo? Por que é necessário alcançar o

terceiro estágio antes do cumprimento do tipo do templo poder ser edificado?

3. Por que é exigido guerra a fim de possuirmos Cristo como a boa terra?

4. Qual é o significado intrínseco da distribuição da boa terra? Como esse significado é

revelado no Novo Testamento? Como possuímos a porção distribuída a nós?

Mensagem 6 – Questões para estudo 

1. Explique o significado intrínseco do livro de Juízes e o fato de ele ser colocado depois do

livro de Josué.

2. Quais são as diversas designações de “o Caminho” no Novo Testamento? Inclua a

referência de versículos correspondentes.

3. Explique como a “casa de Mica” como “casa de deuses” representa a situação do

cristianismo hoje.

4. Qual era a apostasia com Dã? Por que nada é mais pecaminoso e mais prejudicial ao

povo de Deus que a apostasia de Dã?

5. Como podemos ser guardados de cair em apostasia?

6. Quais são os antídotos apresentados por Pedro em sua segunda Epístola ao lidar com

apostasia?
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Mensagem 7 – Questões para estudo 

1. Em relação ao significado intrínseco dos livros de Josué, Juízes e Rute, como podemos

cooperar com o Senhor a fim de que Cristo torne-se o que Ele deve ser? Dê um

testemunho curto acerca de Cristo tornar-se o Rei, o Senhor, a Cabeça ou o Marido em

sua experiência.

2. Qual é o significado de Cristo ser apresentado em Mateus 1:1 primeiramente como o

“filho de Davi” e, depois, como o “filho de Abraão”?

3. Descreva como o fato de Débora praticar a submissão da mulher ao homem manteve a

ordenação de Deus e introduziu todo o Israel na ordem adequada sob o reinado e

encabeçamento de Deus. Como é que isso se relaciona à nossa experiência na nossa vida

familiar e vida da igreja?

4. Como podemos ser submissos?

5. Por que Romanos 16 enfatiza mais as irmãs que os irmãos, e menciona uma mãe, mas

não menciona pai?

Mensagem 8 – Questões para estudo 

1. Qual é o significado intrínseco do sucesso de Gideão como o guerreiro valente de Deus?

2. Como é vista a seleção dos vencedores no registro de Gideão?

3. Qual é o significado intrínseco de Gideão e seus trezentos homens serem como um “pão

de cevada” rolando pelo acampamento dos midianitas para a sua derrota e a vitória de

Deus?

4. Qual é o significado intrínseco do segredo do fracasso de Gideão?

5. Como é que a família de Gideão e toda a sociedade de Israel se corromperam por causa

do seu fracasso (ao contrário daqueles que são como oliveiras, figueiras e videiras na

parábola de Jotão)?

Mensagem 9 – Questões para estudo 

1. O que você aprendeu a respeito dos dois pontos principais em Juízes 21:25?

2. Dê uma curta profecia sobre a seção III. B. 1.2.3.4. no esboço.

3. Dê uma mensagem evangelística baseada em 1 João 3:4 e Tito 2:14.

4. Após ouvir a mensagem 9, o que Mateus 7:21-23 significa para você?

5. O que você vê e percebe acerca de vencer o caos na velha criação e levar a cabo a

economia de Deus para a nova criação?
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Mensagem 10 – Questões para estudo 

1. Qual é o contraste significativo entre o livro de Juízes e o livro de Rute?

2. Como podemos ver Rute escolher a sua meta no capítulo 1 do livro de Rute?

3. Como podemos ver Rute exercer o seu direito no capítulo 2 do livro de Rute?

4. Como podemos ver Rute buscar o seu descanso no capítulo 3 do livro de Rute?

5. Como podemos ver Rute receber uma recompensa para a economia de Deus no capítulo

4 do livro de Rute?




