As muralhas de Jericó
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 com as provas. Conheça
os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também.

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. Pisa na Muralha - Aline Barros e Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=XK522mRxzyg

2. Vem com Josué lutar em Jericó - Aline
Nascimento
https://www.youtube.com/watch?v=Tj6Es-m7La4
Por favor, observe o planejamento das atividades
da faixa etária que irá trabalhar.
Sugestão ao líder:
3 a 8 anos: Filme: 5.Josué e a batalha de Jericó
(coleção “As mais belas histórias da Bíblia para
crianças”)
https://www.youtube.com/watch?v=JrqNv2RGifE&t=35
s

Texto Bíblico: Josué 6.1-21
Versículo para memorizar: “Seja forte e corajoso! Não fique
desanimado, nem tenha medo, porque eu, o SENHOR, seu Deus,
estarei com você em qualquer lugar para onde você for!” Josué
1.9
Princípio Bíblico: Ensinar as crianças que obedecer e confiar em
Deus é sempre o melhor e que devemos crer nas promessas que
Ele faz para nós, porque Ele é fiel para cumprir.

1º) Quebra gelo:
A Brincadeira: Obediência
O líder irá ler uma lista de tarefas a ser cumpridas. A lista será lida item
por item e conforme for lendo, as crianças irão realizando, uma criança
por vez. É necessário que todas as crianças executem todas as tarefas.
1. Fale bem alto seu nome completo e dê três pulos, depois sente-se
no chão;
2. Dê um abraço em você mesmo e diga: “Eu me amo muitão” e
sente-se no chão;
3. Abrace dois amigos e diga que Jesus o ama e sente-se no chão;
4. Segure a mão de outro amigo e diga “Você é mais que vencedor” e
sente-se no chão;
5. Fique em pé, levante as mão e diga: “Eu sou feliz”;
6. Sente-se no chão de pernas cruzadas e diga bem baixinho “Eu sou
uma criança obediente”
Sugestão ao líder: Agora o líder explica que a obediência é a chave da
vitória. É impossível agradarmos a Deus e sermos
desobedientes. Deus ama aqueles que obedecem sem
reclamar.
Fonte: www.montesiao.pro.br

2°) Mensagem (25 min):
Josué foi o sucessor de Moisés e estava em busca da Terra Prometida
junto com os israelitas.
Deus disse a Josué que ordenasse ao povo que marchasse em volta das
muralhas de Jericó uma vez ao dia, durante seis dias. Porém, no sétimo
dia, eles deveriam dar sete voltas em torno da cidade.
Então, Josué convocou os sacerdotes e contou o que Deus tinha
ordenado que eles fizessem. E Josué também disse que todos
marchassem em silêncio, não podiam falar nada, o único som que
poderia ser ouvido era o som das sete trombetas.
Os homens de guerra e armados seguiam à frente de todos, atrás deles
vinham os sete sacerdotes tocando as trombetas e outros carregando a
Arca da Aliança. Em seguida vinham mais homens de guerra e logo após,
o povo marchando.
Durante seis dias o povo marchou em volta das muralhas ao som das
trombetas e, à noite, retornavam para o acampamento. Durante todos
os dias nenhuma palavra foi dita durante a marcha.
No sétimo dia, eles deram sete voltas em torno da cidade, assim como
Deus ordenou. Após a sétima volta, Josué gritou “Gritem! Pois Deus nos
deu a cidade”.
Josué acrescentou que os israelitas iriam invadir a cidade de Jericó e
destruir tudo o que lá havia, inclusive os seres vivos. Porém, eles não
poderiam tocar na vida de uma mulher e de sua família, pois ela abrigou
dois israelitas que chegaram a Jericó alguns dias antes para vigiar. Josué
disse também que o povo não poderia pegar nada para eles, todo o
ouro, prata, bronze e ferro que encontrarem fariam parte do tesouro do
Senhor.
Então, as trombetas soaram, as pessoas gritaram bem forte e as
muralhas caíram. Elas obedeceram a Deus, acreditando em Sua
promessa, e Deus derrotou Jericó.

3°) Aplicação:
Os israelitas obedeceram tudo aquilo que Deus havia ordenado
que eles fizessem, e eles tiveram fé que Deus ia cumprir o que Ele

prometeu. Eles sabiam que Deus ajudaria a conquistar Jericó e
tiveram uma grande vitória no final.
O Senhor foi fiel e cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu e esteve
com o povo durante todo o tempo.
Josué só venceu porque ele creu no Senhor e confiou que os
israelitas conseguiriam conquistar Jericó.
O que podemos aprender com essa história? Você acredita nas
promessas de Deus? Você sabia que as promessas de Deus são
para as crianças também? Você vencerá o inimigo!
Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 e 2 (3 a 5 anos) e todas as questões (5 a 9 anos)
1) Obedecer é um princípio na Palavra de Deus. Você é
obediente?
2) Você tem acreditado nas promessas de Deus igual Josué? Você
crê que terá vitória no final?
3) Apesar de conquistar Jericó parecer algo impossível, Josué
confiou em Deus. Você já teve alguma experiência que confiou em
Deus?
4) Os israelitas marcharam por muitas horas sem cansar e sem
reclamar. Quando o papai ou a mamãe pede algo para você, você
reclama ou obedece sem reclamar?
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 obedientes
e confiarmos nas promessas dEle.
4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

As muralhas de Jericó
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

As muralhas de Jericó
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Responda as perguntas com (V) para verdadeiro ou (F) para
falso:
1. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade de Jericó_____
2. Os soldados israelitas marcharam em volta da cidade por
sete dias _____
3. Na frente da arca da aliança marcharam seis
soldados_____
4. Quem comandava os soldados e sacerdotes era
Josué_____
5. A muralha da cidade não caiu_____
2) Decifre a mensagem substituindo os símbolos pelas letras de
acordo com o código.

As muralhas de Jericó
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________

VERTICAL
1. Qual instrumentos os sacerdotes tocavam?
2. Como chama o povo que conquistou Jericó?
4. Que objeto os sacerdotes carregavam atrás das trombetas?
6. Qual cidade Deus derrotou?
7. Qual o nome do amigo de Deus?

HORIZONTAL
3. Quem tocavam as trombetas?
5. O que caiu após o povo gritas?
8. Quantas voltas eles deram no sétimo dia?
9. O que Josué teve ao acreditar na promessa de Deus?

