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KIDS

DE 21 A 27 DE JULHO DE 2019

ACONTECE NO MINISTÉRIO INFANTIL:

9h | Espaço Baby (0 a 2 anos)
Tempo Lúdico de 3 a 8 anos
*Tempo Lúdico: Jogos, brincadeiras
bíblicas e parque.
9h às 10h20 | Art’Kids
Oficinas: Dança, canto e musicalização de 5 a 8 anos.
10h30 às 12h15 | Escola Bíblica de
0 a 8 anos.

IGREJA BATISTA DO BACACHERI
Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134
Bacacheri | Curitiba | PR
Mais informações: infantil@ibb.org.br

18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

A vida de Gideão
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.
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. Deus é tão bom – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

2. Os Sete Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=UsbYJaSUNxk

3. Canção dos Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=JfpRTycih-E

Texto Bíblico: Juízes 6.11 – 8.28
Princípio Bíblico:
Soberania – Gideão confiou nas orientações de Deus e as seguiu, dessa
forma ele conduziu os judeus a uma grande vitória contra os midianitas.
Gideão aprendeu que Deus está presente com ele em todos os
momentos, por isso não é preciso ter medo.

Versículo-chave:
“Disse-lhe, porém, o Senhor: "Paz seja com você! Não tenha
medo. Você não morrerá". Juízes 6.23

1°) Mensagem (25 min):
Nessas últimas semanas, temos conhecido grandes personagens da
Bíblia. Conhecemos heróis e vilões que fazem parte dessas histórias.
Vimos como Deus cumpriu a promessa com Abraão e seus
descendentes. E vimos também como Rute viveu no tempo em que
Juízes governaram Israel.
Hoje vamos conhecer um homem que foi juiz nesse período da história.
Após o povo de Israel entrar na Terra Prometida, eles se tornaram
pessoas ruins, fazendo tudo o que era mau aos olhos de Deus e
adoravam falsos deuses. A consequência de semear desobediência a
Deus foi que eles começaram a sofrer por conta de seus próprios
pecados. Todo pecado tem uma consequência, até nos dias de hoje.
Havia um povo com muitos vilões, eles eram de Israel. Eles resolveram
invadir o lugar onde duas das tribos de Israel viviam Efraim e uma parte
da tribo Manassés.
Durante sete anos, os midianitas invadiram as terras dessas tribos todos
os anos. Eles sempre vinham no período da colheita e levando toda a
colheita de grãos, deixando os israelitas sem comida para si mesmos e
seus animais.
O povo de Israel foi expulso de suas aldeias e fazendas, e foram
obrigados a se esconder nas cavernas das montanhas.
Certo dia, um homem israelita chamado Gideão estava debulhando
trigo em um lugar escondido, quando viu um anjo sentado debaixo de
um carvalho. O anjo disse a Gideão: “Você é um homem corajoso e o
Senhor está com você. Saia corajosamente e salve o seu povo dos
midianitas.”
Gideão respondeu ao anjo que sua família era pobre e que ele era o
mais jovem da casa. Gideão percebeu que era Deus falando com ele, em
forma de anjo. E Deus respondeu: “Certamente serei contigo e te
ajudarei a expulsar os midianitas.” Gideão trouxe uma oferta e coloco-a

numa rocha diante do anjo. Então o anjo tocou a oferta e
imediatamente um fogo se levantou e a queimou, então o anjo
desapareceu de sua vista.
O Senhor disse a Gideão que antes de libertar o povo dos midianitas, ele
primeiro deveria libertá-los da idolatria a ídolos que eles haviam
construído. Lá havia um altar a Baal e a imagem de um deus chamado
Aserá.
Naquela noite, Gideão agiu com muita coragem e junto com dez
homens destruiu a imagem de Baal, cortou em pedaços a imagem de
madeira de Aserá e destruiu o altar desses ídolos. No lugar desses
altares, ele construiu um altar ao Deus de Israel e fez uma oferta de
sacrifício a Deus, como estava escrito na Lei de Moisés.
Na manhã seguinte, quando as pessoas saíram para adorar os seus
ídolos, eles estavam cortados em pedaços. As pessoas então
perguntaram que fizera aquilo. E alguém respondeu que foi Gideão.
De repente, viram o pai de Gideão, Joás, e disseram que matariam seu
filho. E Joás disse às pessoas: “Se Baal é um deus, ele pode punir o
homem que destruiu sua imagem. Por que você deveria ajudar Baal?
Que Baal se ajude.” E quando o povo percebeu que Baal não podia ferir
o homem que derrubara sua imagem, o povo se voltou de Baal e o
Senhor Deus.
Agora Gideão precisava lutar para libertar o povo, mas ele estava com
medo de lutar contra os midianitas e pediu um sinal a Deus: “Deus, se
quiseres que eu lute, vou colocar um pouco de lã no lugar onde
debulhamos o trigo, se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã,
e o chão estiver seco, então poderei ficar certo de que o Senhor me
usará para libertar Israel”. Na manhã seguinte Gideão se levantou,
espremeu a lã e dela saiu água. Então Gideão pediu a Deus: “Não fique
zangado comigo, mas faça o contrario: que a lã fique seca e o chão
molhado!”. Gideão percebeu que Deus estava com ele, e convocou
todos os israelitas. Mas Deus disse que o exército era muito grande e
para mandar para casa aqueles que estavam com medo. O exército
ficou com o total de dez mil homens, mas Deus disse que ainda eram
muitos homens. Deus disse: “Leve todos os homens para as águas e
todos os homens que lamber a agua com a língua, devem ser separados
dos que se ajoelharem para beber”. Trezentos homens juntarem água

nas mãos e lamberam. Deus disse a Gideão que com o exército com
esses trezentos homens, o povo seria liberto dos midianitas e Deus
daria vitória.
Então naquela noite, o Senhor disse: “Levantem-se e vão ao ataque, eu
já dei a vitória a você”.
Gideão deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro
com uma tocha dentro. Quando chegaram perto do acampamento dos
midianitas, tocaram as cornetas, quebraram os jarros e gritaram: “Uma
espada pelo Senhor e por Gideão”. Enquanto os trezentos homens
tocavam as cornetas, Deus fez com que os homens do acampamentos
atacassem uns aos outros com suas espadas. Os midianitas foram
derrotados pelos israelitas. E a terra ficou em paz durante quarenta
anos enquanto Gideão viveu.
Adaptado: [Sementes do Amor – Rute, uma Heroína Bondosa]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 3 (3 a 5 anos) Todas as questões (6 a 9 anos)
1) Gideão sentiu medo. Do que você sente medo?
2) O povo israelita desobedeceu a Deus e tiveram uma
consequência. Você já sofreu alguma consequência por fazer uma
escolha errada?
3) Gideão foi um homem valente porque Deus estava com ele. Ser
valente não é bater em todo o mundo, porque uma hora pode se
dar mal. Uma pessoa valente é aquela que confia no Senhor. Você
se lembra de alguma ocasião em que demonstrou ter confiança
em Deus?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por sempre cuidar de nós e fazer planos
para as nossas vidas. Peça ajuda de Deus para sermos obedientes
e confiar nas promessas dEle. Pergunte para as crianças se elas
têm pedidos de oração e ore com elas.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

A vida de Gideão
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

A vida de Gideão
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Encontre as sete diferenças entre os dois quadros abaixo.

A vida de Gideão
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Encontre as seguintes palavras do quadro abaixo:

