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KIDS

DE 19 A 25 DE MAIO 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 Josué
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. Vem com Josué lutar em Jericó - Aline Nascimento
https://www.youtube.com/watch?v=Tj6Es-m7La4

2. Deus é tão bom – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

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

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

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

Texto Bíblico: Josué 1-24
Princípio Bíblico:
Mordomia – Josué serviu a Deus com amor e fidelidade durante toda a
sua vida. Desde muito jovem ele foi capacitado por Moisés para que
aprendesse a servir a Deus. Após a morte de Moisés, ele continuou
servindo a Deus, por meio de seus serviços ao povo de Israel. Ele foi
líder, um general e um servo de Deus entre o povo.

Versículo-chave:
“Mas, eu e a minha família serviremos ao Senhor" Josué 24.15c

1°) Mensagem (25 min):
Vamos conhecer mais um homem que foi muito amigo de Deus e
cumpriu o seu chamado aqui na terra. O nome dele era Josué e ele
sucedeu Moisés. Mas antes, vamos relembrar o que aprendemos
nas semanas anteriores:
Abraão casou-se com Sara e receberam uma promessa de Deus
dizendo que eles teriam muitos filhos, netos, bisnetos; Jesus seria
seu descendente e através dele todas as nações seriam
abençoadas; e uma terra para morar.
O tempo passou e o filho de Abraão e Sara, Isaque, gerou Jacó,
que teve muitos filhos que deram início às doze tribos de Israel,
nome que Jacó recebeu. Semana passada, aprendemos sobre
Moisés, descendente de Abraão que libertou o povo de Israel das
mãos dos egípcios.
Quando Moisés estava liderando o povo, ele escolheu um jovem
para dar continuidade à liderança dos israelitas rumo a conquista
da terra que Deus prometeu a Abraão. Josué foi chamado por
Moises não muito tempo depois de deixar o Egito para escolher
homens para lutar com o inimigo dos israelitas, Amaleque.
Durante toda a batalha, Moisés ficou sentado sobre uma pedra e
Arão, irmão de Moisés, e mais um homem, Hur, ficaram
segurando os braços de Moisés até que a batalha fosse vencida ao

pôr do sol. Josué e os israelitas venceram a batalha e o Senhor
disse a Moisés para escrever o que aconteceu e contar a Josué,
para que ele não esquecesse o que Deus fez pelos israelitas. Josué
estava agindo como um verdadeiro herói, dependendo de Deus e
lutando contra os inimigos de Israel.
Certo dia Josué recebeu uma missão especial, junto com um
homem de cada tribo. Eles deveriam espiar a Terra Prometida e
trazer de volta um relatório sobre tudo o que vissem nessa terra.
Foram quarenta dias nessa observação e quando retornaram
deram o relatório. O relatório dizia que a terra tinha muitos
alimentos saborosos e seria um ótimo lugar para morar. Nessa
terra tinha uma enorme quantia de leite, mel e muitos frutos. Mas
ficaram com medo, pois as cidades eram protegidas por grandes
muralhas e muitas pessoas vivendo lá, inclusive os amalequitas e
outros grupos poderosos.
Calebe, um dos espiões, tentou acalmar as pessoas e desafiou-os
a ir imediatamente e conquistar aquelas terras. Calebe e Josué
eram verdadeiros heróis, pois confiavam nas promessas de Deus.
Os outros espiões ficaram com medo de batalhar, diziam que os
povos que moravam ali eram muito fortes e não podiam ser
derrotados. Josué e Calebe ficaram angustiados ao ouvir aquilo,
pois os espiões não estavam confiando no poder de Deus. E
então, Deus disse que todos aqueles que tinham se rebelado e
tinham mais de vinte anos, morreriam no deserto.
Quarenta anos depois, Deus disse a Moises para levar Josué a
frente de um sacerdote e ordená-lo como líder e leva-los à Terra
Prometida. Após a morte de Moisés, Deus ordenou que Josué
levasse o povo pelo Rio Jordão a entrar na Terra Prometida. Josué
obedeceu a Deus e, depois de muitas batalhas e tempo difíceis,
eles conquistaram a maior parte da terra e dividiram o local para
as doze tribos viverem.
No final de sua vida, Josué convocou o povo para renovar o pacto
com Deus e disse para eles temerem ao Senhor e servirem a Deus

com integridade e fidelidade, além de abandonarem os outros
deuses. Enquanto Josué viveu, ele encorajou as pessoas a serem
fieis e a viverem de maneira a agradar a Deus. Nosso herói Josué é
um exemplo a ser seguidos para nos tornarmos grande líderes
que servem a Deus e ajudam as pessoas.
Adaptado: [Sementes do Amor – Josué, O Herói General]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questão 1 (3 a 4 anos) Todas as questões (5 a 9 anos)
1) Você já deixou de fazer algo porque sabia que era errado?
2) Apesar de conquistar a Terra Prometida parecer algo
impossível, Josué confiou em Deus. Você já teve alguma
experiência que confiou em Deus?
3) Os israelitas marcharam por muitas horas sem cansar e sem
reclamar. Quando o papai ou a mamãe pedem 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. 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.

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

A vida de Josué
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Ajude Josué a chegar na cidade de Jericó, a Terra Prometida.

A vida de Josué

A vida de Josué
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Encontre os sete erros das imagens abaixo.

