A vida de Débora
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana, como foi na escola e na igreja. Conheça os
visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore abençoando
cada um dos presentes, suas famílias e pelos que faltaram
também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:
1. Obedecer a Deus – Diante do Trono Crianças
https://www.youtube.com/watch?v=77rv4YsRFQc
2. Meu Mestre falou – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=l0pc6yksM6Y
3. Sim, Jesus – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=ETZBHcJZ_Hs

Texto Bíblico: Juizes 4.1-5.31
Versículo para memorizar: “Deus escolheu as coisas fracas do
mundo para envergonhar as fortes.” 1 Coríntios 1.27
Princípio Bíblico: Ensinar as crianças que não precisamos fugir
quando sentimos medo. Deus nos capacita para passar nos
momentos difíceis.

1º) Quebra gelo:
A Brincadeira: Juiz, posso ir?
O líder deve escolher uma criança para ser o juiz ou juíza.
A criança escolhida fica parada em certo ponto, alguns metros à
frente das outras crianças e ali será o ponto de chegada. Ela
deverá estar de costas para os outros participantes e com os
olhos fechados. Então, as outras crianças perguntarão uma por
vez: Juiz, posso ir? O juiz ou juíza dirá que sim e quantos passos
elas devem dar. Porém cada passo deverá imitar um animal.
Exemplo: Passo de canguru, a criança seguirá pulando. Passo de
formiga, os passos são curtos. Passos de caranguejo são para trás.
A brincadeira termina quando todas as crianças chegarem ao
ponto de chegada.
Sugestão ao líder: Explique para as crianças que
devemos estar atentos aos comandos de Deus,
confiar e obedecer porque Ele garante nossa vitória,
mesmo quando o caminho é complicado.
Fonte: http://amoremensinar.blogspot.com.br/2014/05/

2°) Mensagem (25 min):

Israel não teve outro rei após a morte de Josué, então passou a
ser liderado por juízes.
Naquela época, houve um homem mau chamado Sísera que
maltratou o povo de Deus por muitos anos. Depois desse
sofrimento, os israelitas perceberam os seus pecados e pediram
ajuda a Deus. O Senhor ouviu as orações e escolheu uma profetiza
e juíza chamada Débora para, junto com Baraque, lutar contra o
povo de Canaã.

Débora tinha o costume de sentar-se embaixo de uma árvore,
onde recebia o povo de Israel para julgar algumas situações.
Então, um dia, Débora mandou chamar o chefe do exército de
Israel, Baraque e contou-lhe que Deus havia mandado que ele
escolhesse dez mil pessoas para levar ao monte Tabor, pois lá
haveria uma guerra contra o exército de Sísera, líder do exército
de Canaã. Deus disse também que o exército de Canaã iria chegar
com novecentos carros de ferro, trazendo os guerreiros dele,
porém Deus prometeu que a vitória de Israel já estava certa. Após
Débora dizer os planos do Senhor, Baraque respondeu que só iria
para o monte Tabor se Débora fosse com eles. A juíza disse que
iria, porém a honra da vitória da guerra não ficaria com Baraque,
pois Deus iria entregar o inimigo nas mãos de uma mulher.
Chegando a Quedes, Baraque subiu com os dez mil homens ao
monte Tabor. Quando Sísera chegou com seu exército em
novecentos carros de ferro, Débora disse a Baraque para ir sem
medo, pois naquele dia o Senhor daria vitória e Ele estava indo à
frente do exército de Israel. Quando os exércitos se encontraram,
Deus fez com que houvesse uma grande confusão entre todos os
soldados do exército de Canaã e então todos do exército de Sísera
foram destruídos. Depois disso, Sísera ficou com medo e saiu do
carro, correndo a pé para a tenda de Jael. Chegando na tenda,
Jael cobriu o corpo de Sísera com um tecido e abriu a cabeça de
Sísera, e assim ele morreu. E então, naquele dia, Débora e todo
povo de Israel louvaram ao Senhor e viveram quarenta anos de
paz.

3°) Aplicação:
Débora não era forte para vencer sozinha o exército de Canaã,
mas ela acreditou na promessa de Deus e foi corajosa para
levantar um exército e ir para a guerra. Deus nos ajuda a passar
pelos momentos difíceis, nosso dever é acreditar que vamos
vencer no final. Basta orarmos e pedirmos a ajuda dEle. Não
precisamos sentir medo de obedecer a Deus, pois Ele está
conosco para nos proteger de todo mal. Nós podemos orar e
pedir para Deus tirar o medo do nosso coração e nos ajudar a
vencer.
Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 2 (3 a 5 anos) e todas as questões (5 a 9 anos)
1) Você é corajoso?
2) Você gosta de obedecer as ordens de Deus, do papai e da
mamãe?
3) Você sabe como Débora ajudava as pessoas? Débora orava e
falava de Deus para elas. Você ora pelos seus amiguinhos? Você
fala de Deus para eles?
4) Débora não teve medo de obedecer o que Deus a mandou
fazer. Quando alguém manda você fazer algo difícil, você sente
medo? Se sente medo, você ora pedindo para Deus te ajudar a
cumprir seu dever?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas para que Deus nos ajude a sermos corajosos
com Débora e para que não tenhamos medo de obedecê-lO.
4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

A vida de Débora
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

A vida de Débora
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Encontre, no quadro abaixo, as palavras:
DÉBORA – JAEL – BARAQUE – SÍSERA – MONTE TABOR – CANAÃ
- ISRAEL

A vida de Débora
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Resolva as palavras cruzadas abaixo:

HORIZONTAL
4. O que Débora era?
5. Qual o nome da mulher que destruiu Sísera?
6. Qual o nome do homem líder do exército de Israel?
VERTICAL
1. Qual foi o povo que sofreu nas mãos de Sísera, mas Deus
ajudou a enfrentar a guerra?
2. Quem fez com que o povo de israel vencesse a batalha?
3. Qual exército liderado por Sísera?
Respostas: Israel-Deus-Canaã-profetiza-Jael-Baraque

