Tema: Conquista da Terra
Prometida
Texto Bíblico: Josué 1 e 3
Versículo para memorizar: “Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!”
Salmos 133.1
Princípio Bíblico: União – Nosso alvo é incentivar a criança a desenvolver a prática do princípio da
união.
Quebra gelo:
Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, é sempre uma grande alegria estar com vocês!
Hoje vamos conversar sobre um momento muito importante na história do povo de Israel, quando
eles conseguiram chegar à terra que Deus havia prometido a Abraão.
Após a morte de Moisés, Josué foi escolhido por Deus para liderar os israelitas durante a conquista
de Canaã. Josué e Calebe foram os únicos entre os de sua geração que entraram com sua família
na Terra Prometida. Todos os israelitas da geração de Josué e Calebe morreram no deserto, pois
não confiaram em Deus.
Para liderar os israelitas na batalha contra os povos inimigos, precisariam estar organizados e
unidos.
Vamos fazer uma atividade para entender a importância da união. Precisaremos de duas laranjas ou
duas bolas. Formaremos duas equipes, que se sentarão em cadeiras uma ao lado da outra. Uma
laranja será colocada sobre os pés do primeiro participante de cada equipe, este deverá passar para
o pé do amigo do lado sem deixar cair, e assim por diante até chegar o último. Se a laranja cair,

deverá voltar o primeiro integrante da equipe. É vencedora a equipe que primeiro fazer a laranja
chegar ao último membro da equipe. É preciso haver união e ajuda mútua para vencerem o desafio.

Mensagem:
Moisés havia morrido e Josué se tornou o líder dos israelitas na conquista da Terra Prometida. Ele
tinha uma grande missão para cumprir e talvez isso tenha lhe causado medo ou ansiedade.
Deus conhecia o coração de Josué e o animou encorajando-o com as palavras: “Seja forte e muito
corajoso!” Deus garantiu a Josué que, se obedecesse á Sua Palavra, o Senhor estaria com ele e lhe
daria vitória! Que grande consolo ao coração de Josué, saber que o próprio Deus lhe daria vitória!
O povo se acampou perto do rio Jordão, era muita gente e muitos animais. Do outro lado do rio já
era Canaã, mas ali não havia ponte. Como poderiam atravessar o rio: Eles não tinham canoa nem
barco. Esta era uma situação muito difícil para eles, e somente Deus poderia ajudá-los.
Então Deus falou com Josué e disse: “Quando chegar ao Jordão fique parado ali”. Deus ia mostrar
ao povo o Seu grande poder e mostrar a todos que Ele estava com Josué. Josué confiou em Deus e
obedeceu à Sua Palavra. Josué chamou os sacerdotes para que fossem à frente do povo. Eles
entraram no rio Jordão, e sabem o que aconteceu? As águas se separaram formando um grande
muro. Deus fez um caminho seco no meio do rio e o povo atravessou sem nenhum perigo. Vocês
conseguem imaginar isso? Deus fez algo parecido com isso, no Mar Vermelho, quando os israelitas
saíram do Egito.
Deus ordenou que Josué escolhesse 12 representantes do povo para que tirassem 12 pedras do
meio do rio. Eles deveriam colocar essas pedras no acampamento, como se fossem um monumento,
para que todos lembrassem que foi Deus quem separou as águas e os guiou. Enfim, chegaram á
terra que Deus prometeu a Moisés, quando saíram do Egito.
Para conquistar toda a terra, eles ainda passariam por muitas dificuldades. Mas o povo tinha Josué
para ajudá-lo, e, principalmente Deus, que prometeu estar com eles em qualquer situação, e assim o
povo permaneceu unido.
Deus ajudou e cuidou do povo naquele momento tão difícil para atravessar o rio e chegar na terra
prometida.
Quando vivemos em união com Deus, com nossa família, amigos e a igreja nossa vida fica mais fácil
de ser vivida. Devemos nos esforçar para viver em união com todos.
- O que você faz para viver em união com Deus?
- O que você faz para viver em união com sua família?

Aplicação:

Vamos interceder (Abrir o mapa-múndi)
Vamos utilizar o mapa-múndi para localizar um país chamado Angola. Esse país e o Brasil tem a
mesma língua em comum e podemos dizer que através da união várias famílias brasileiras
intercedem e doam recursos para as crianças angolanas.
Momento de orar:
1) Vamos orar pedindo que Deus nos ajude a viver em união com todos.
2) Vamos orar pelas crianças angolanas que sejam alcançadas pelo amor de Cristo.
Atividade:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Brincadeira: Fazer um círculo com cadeiras, com os assentos voltados para o centro do
círculo. Todas as crianças permanecerão sentadas e o professor ficará em pé no meio do
círculo. Vamos relembrar a viagem dos israelitas, rumo à Canaã. Toda vez que o professor
disser: “marchem” todos devem levantar-se e rodopiar diante de sua cadeira, sentando-se
imediatamente.
E toda vez que o professor disse: “parem”, todos vão levantar-se e trocar de lugar. Nesse
momento o professor pode sentar no lugar de alguma criança e a que sobrar irá continuar a
brincadeira no lugar do professor.

Conquista da Terra Prometida
Nome: _______________________________________________________________

