SÁBADO DA CRIANÇA 31 DE OUTUBRO 2020
É com grande alegria que colocamos nas vossas mãos duas pregações para o Sábado da Criança.
Dois modelos diferentes, mas o mais importante é neste dia realçar a importância da Criança na
Igreja e facilitar o espaço para que ela assuma os seus dons ao serviço da igreja. Nunca será demais
realçar o papel dos Ministérios da Criança que semanalmente de forma dedicada, mas nem sempre
visível trabalha para em parceria com os pais, colocarem a semente da vida eterna no tempo
oportuno para que a Graça salvadora de Deus se manifeste na vida dos nossos filhos.
Tome tempo para se apropriar deste material e com a sua equipa e o Pastor possam liderar as
crianças e juvenis no encontro transformador com Deus.
Espero que possam ter o entusiamo espelhado pelas nossas crianças, cada vez que estão
empenhadas em servir ao Senhor e que o fruto do vosso trabalho seja visível já hoje, na qualidade
dos relacionamentos vividos em família e na igreja.
Quanto ao mais, como Paulo se ainda «não o tenhamos alcançado; mas uma coisa faço, e é que,
esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim,
Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus», este é o caminho,
seguir em frente para mais e sempre investir nas nossas crianças e nessa relação salvadora! Que
Deus nos acompanhe na preparação e implementação deste projeto!
Bom sábado das Crianças,

Paula Amorim
Dicas para Líderes
• Permita que as crianças liderem o máximo possível.
• Descubra coisas “nos bastidores” que as crianças mais quietas podem fazer.
• Peça aos desbravadores e aventureiros para recolher a oferta - incentive-os a vir à igreja com os
uniformes.
• Peça às crianças para fazer um cartão de agradecimento ao pastor e família e ofereça-o durante o
louvor e adoração.
• Peça as crianças para memorizar as suas partes - o programa fluirá muito mais facilmente se o
fizerem.
• Depois publique dentro do possível, as fotos na página do Ministério da Criança ou Facebook da
UPASD.
Organize-se para o Serviço com as crianças e adolescentes:
1.BOAS-VINDAS: Esta é uma oportunidade maravilhosa para o pastor apresentar os líderes dos
ministérios da Criança à igreja; o reconhecimento e o apoio público são um estímulo positivo de
dedicação da equipa dos MC.
2. LOUVOR
Deixe as crianças liderarem, quando possível; veja a lista de músicas sugeridas e a música tema. As
músicas incluídas são sugestões - escolha a música que se encaixa na cultura da igreja.
3. LEITURA DA PROMESSA DA BÍBLIA
Designe várias crianças para ler e ensine os movimentos das mãos no versículo das escrituras. Filme
explicar.
5. OFERTA
Este é um ótimo momento para incluir os diáconos na orientação das crianças para que recolham a
oferta.

6. ORAÇÃO
O texto foi escrito para ser apresentado pelas crianças. Ao treinar com a criança, dar-lhe-á mais
confiança quando estiver na plataforma.

7. ENCENAÇÃO BÍBLICA
A encenação fornecida é apropriada para o santuário; no entanto, é apenas uma opção adicional.
Tenha em mente que o que fizer, o importante é ter as crianças em destaque durante todo o sábado.
8. DINÂMICA DE GRUPO
Esta atividade faz com que toda a igreja se envolva e participe.
9. SERMÃO
Trabalhe com o pastor com antecedência. Existem quatro seções para o sermão do Sábado da Criança
«Deus está contigo! ... Sempre!». Cada seção tem opções para envolver a congregação.
10. APELO
Os pastores são incentivados a dar à igreja a oportunidade de responder ao apelo do compromisso
em ser fiel ao chamado de Deus ou ao apelo mais específico do batismo como o sinal para um
compromisso maior. Nenhum texto é fornecido para esta seção, pois cada pastor saberá, guiado pelo
Espírito Santo, o que dizer.
11. CÂNTICO
Deixe as crianças liderarem se possível
12. ORAÇÃO FINAL
Uma oração de encerramento está incluída. Faça uma cópia e designe uma ou várias crianças para
orar.
13. CONVITE PARA ALMOÇO
Designe várias crianças para fazer o convite. Organizar de acordo com a situação pandémica.

PLANO DETALHADO:
Boas-vindas
Louvor
Leitura Bíblica. Salmo 27 :1 e Josué 1 :9 e o filme a explicar.
OFERTA: Ver o vídeo da ADRA EveryChildEveryWhereinSchool.
Sermão 1 Parte
Música 1: A minha oração. ADRA VOICES com crianças
Introdução:
Encenação bíblica: A grande caixa
Leitura de promessa bíblica
Dinâmica de oração
Dinâmica de grupo 1: Como te sentirias?

Música 2:
Sermão 1 parte – Vaguear no deserto
Sermão 2 Parte
Música 3: Eu decidi seguir a Jesus
Sermão 2 parte– Relembrar a presença de Deus.
Dinâmica de Grupo 2: Construir altares
Instrumental suave (à escolha)
Sermão 3 Parte
Sermão 3 parte – Seja forte e Corajoso!
Dinâmica de Grupo 3: Tijolos e penas.
Sermão 4 Parte
Sermão 4 Parte– Queda do muro
Dinâmica de encerramento
Apelo
Música 4:
Oração Final
Convite para almoço de acordo com a situação pandémica.
BOAS-VINDAS
Bom Dia a todos! Bem-vindo ao nosso programa do sábado das crianças! Estamos muito gratos por
estarem presentes. Oramos para que experimentem a presença de Deus e que fiquem cheios de
esperança! Nosso texto bíblico chave é de Josué 1: 9. Diz-nos para «sermos fortes e corajosos. Não
temam e não desanimem, pois o Senhor Deus está sempre connosco.»
Que incentivo incrível! Ao mesmo tempo que abraçamos os irmãos, aproveitem para partilhar a
promessa encontrada neste versículo. Por favor, vire-se e cumprimente alguém e diga: "Deus está
consigo, meu amigo!" (tocar uma música enquanto se cumprimentam).
Hoje vamos concentrar-nos no que significa ser corajoso. A coragem vem da certeza de que Deus
prometeu estar connosco sempre independentemente das situações que passamos. Por causa desta
promessa, podemos enfrentar qualquer desafio! Vamos cantar juntos enquanto nos lembramos da
presença de Deus.
LOUVOR:
ORAÇÃO: Querido Pai, estamos gratos de estarmos em Sua presença. Abençoa este culto e enche o
nosso coração do Teu amor e esperança. Em nome de Jesus, ámen.
LEITURA BIBLÍCA: Josué 1: 9 e Salmos 27: 1
“O Senhor é a minha luz” (levanta os dois punhos, abre e fecha rapidamente as mãos num movimento
intermitente).
«e minha salvação.” (Cruza os pulsos no peito)
«de quem temerei?” (Coloca as mãos no rosto assustado)
«o Senhor é a minha força.” (Levanta os braços musculados)
«de quem temerei?” (Coloque as mãos no rosto assustado)
Salmos 27:1
“Sê forte e corajoso (Coloca os braços musculados e cruza os braços para corajoso)
“não temas nem desanimes» (Coloca as mãos no rosto assustado)

“Porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás” (Levanta o braço direito e
aponta para o céu)
Josué 1: 9
OUTRA OPÇÃO:
1. Filme várias crianças da igreja a recitar o versículo e depois a explicar o significado.
2. Escolher 4 ou 5 crianças para sentar-se na plataforma e perguntar “o que significa ser corajoso? Já
viste alguém a agir com coragem? Como Deus pode ajudar a sermos corajosos? (Isto é uma versão
ao vivo do filme).
OFERTA: Projeto ADRA para as crianças.
Criança: O apoio e as orações podem fazer uma grande diferença na vida das crianças em todo o
mundo.
MÚSICA 1: A minha Oração. ADRA VOICES com crianças.
INTRODUÇÃO
Não importa o que aconteça à nossa volta, sempre podemos saber que Deus está connosco! A história
de Josué ajuda-nos a lembrar o quão poderosa é a presença de Deus! "Sê forte e corajoso. Não temas
nem desanimes”, disse Deus a Josué, “pois o Senhor, o teu Deus, está contigo onde quer que tu vás.
(Js 1: 9)”
Da mesma forma que Deus chamou a Josué e lhe garantiu que estaria do Seu lado, Ele o fará por nós.
Precisamos ser fortes e corajosos porque este mundo às vezes pode ser um lugar assustador. Existem
coisas das quais podemos ter medo pessoalmente. Existem situações que podem nos fazer sentir
frágeis. Existem desafios que enfrentamos que podem ser muito difíceis. Não importa o que aconteça,
o poder da presença e proteção de Deus pode ajudar-nos a ser corajosos!
Este sábado da Criança foi escrito especialmente para ajudar as famílias a voltarem-se para Deus como
a única fonte de coragem e esperança. Jesus diz que neste mundo teremos problemas. Mas podemos
ter ânimo porque Ele venceu o mundo! (João 16:33) Este programa é um lembrete encorajador de
que quando conhecemos a Deus e confiamos nele, nossos medos não nos vencem. Ser corajoso não
é falta de medo. Em vez disso, é descansar na certeza tranquila da presença poderosa de Deus em
nossas vidas.
ENCENAÇÃO:
Acessórios: Uma caixa grande, o suficiente para uma pessoa se esconder dentro da caixa.
Montagem: Faça com que o adulto suba dentro da caixa e se esconda. Faça com que ajudantes
empurrem a caixa até ao estrado para que ninguém veja a pessoa dentro da caixa até o final da
encenação.
Nota: quando testamos esta encenação, escondemos o pastor da igreja na caixa. As crianças adoraram
ver o pastor sair no final da encenação. Faça com um líder conhecido das crianças para que a surpresa
seja maior no final!
Criança 1: (entra no palco e anuncia a caixa) Ei ... o que é isto?! (pensa) Eu nunca vi esta caixa aqui
antes ... o que poderá ser? Hmmm ... talvez seja um presente? Ou talvez alguém o tenha deixado cair
... devo abri-lo? Hmmm ...
Caixa: chocalhos e pancadas
Criança 1: O QUE foi isso?!!!
Caixa: Bate novamente
Criança 1: Aaaaaaaahhhh!!! (Corre para o outro lado e esconde-se com medo)
Criança 2: (começa a subir ao estrado a criança 2)

Criança 1: ESPERA!!!!!
Criança 2: Hã? Por que devo parar?
Criança 1: Cuidado com a caixa!!!
Criança 2: Qual caixa?
Criança 1: ESSA Caixa!!!! (aponta para a caixa)
Criança 2: Qual é o mal?
Criança 1: Acho que pode ter alguém lá dentro!!! Como um urso gigante! E se ele estiver com fome?
Caixa: Batidas e chocalhos
Criança 2: Um urso? Os ursos não vivem na igreja ... Os ursos vivem na floresta. Devemos
provavelmente ser corajosos e verificar se há algo lá dentro ...
Criança 1: ESPERA!!! Não abras a caixa! É muito assustador. E se for um .... um Leão?! Com uma
enorme juba e grandes dentes afiados!
Criança 2: Um leão? Não acabaste de dizer que era um urso?
Caixa: Batidas e chocalhos
Criança 1: Não, mudei de ideia ... aquele é claramente o som dum leão!
Criança 2: Acho que não ... leões também não vivem na igreja ... devemos ser corajosos e abrir a
caixa (começa a caminhar em direção à caixa…)
Criança 1: ESPERA!!! Não abras! Tenho medo... E se for um ... um enorme GORILA... E está pronto
para nos devorar?
Criança 2: Não acho que seja um gorila ... Os gorilas também não vão à igreja ...
Caixa: Batidas e chocalhos
Criança 2: Mas há ALGUMA COISA na caixa, certamente.... Vou verificar ... (anda em direção à caixa
.... Tenta abrir a caixa ... puxa pelo lado, move-a, mas não consegue abrir a caixa. Para, caminha e
volta à criança 1.) Olha eu tentei! Mas é muito difícil de abrir ... podes ajudar-me?
Criança 1: Uh ... eu não sei ... é muito assustador! Eu não quero ver um leão, tigre ou gorila
Criança 2: Mas tu és mais forte! Eu sei que podes abri-la!
Criança 1: talvez ....
Caixa: Pancadas e chocalhos
Criança 1: Eu não consigo! (esconde-se) ... Eu não entendo ... Como podes ser tão corajoso?
Criança 2: Eu? Sou corajoso porque sei que Deus está sempre comigo.
Criança 1: Mas ... não tens medo do barulho da caixa?
Criança 2: Bem ... eu não sei o que está dentro da caixa ... e é um pouco assustador. Mas ser
corajoso não significa que não estou com medo. Isso significa que ainda posso confiar em Deus,
mesmo quando estou com medo. Além disso, se alguém está preso dentro da caixa? Podemos
ajudar.
Criança 1: Tens a certeza?
Criança 2: Sim, certíssimo!
Criança 1: Tudo bem ... (as crianças aproximam-se da caixa)
Criança 2: Tudo bem, contamos até 3, depois puxa a tampa e tenta abrir. 1 ... 2 ... 3!
(A criança 1 puxa a tampa da caixa ... escolha um líder com antecedência para fazer o papel do
adulto na caixa. Ele sairá da caixa assim que a tampa abrir)
Adulto: Ufa!!!! Obrigado Senhor! Pensei que ficaria preso naquela caixa PARA SEMPRE!!!! Estou tão
feliz por me ajudarem!!!!
Criança 1: (diga o nome da pessoa surpreso) __________? Como entrou na caixa?
Adulto: Bem ... para encurtar a história, eu estava a tentar tirar alguns materiais da caixa, mas a
caixa era muito grande ... então eu caí e a tampa fechou-se! Eu estive a bater durante muito tempo.
Mas o susto já passou! Estou muito feliz por teres sido corajoso e podido ajudar!
(Sai da caixa e aperta a mão da criança 1) Obrigado! Esta tampa estava bem fechada. Tinhas de ser
muito forte para abri-la!
Criança 1: De nada ... Eu não fiz isso sozinho.
Adulto: A sério?

Criança 1: (nomeia criança 2) _______ ajudou! Eu abri a tampa, mas Ele / ela foi realmente
corajoso/a! ______ lembrou-me que devo confiar em Deus, e ele/a ajudou-me para não abrir a caixa
sozinha.
Adulto: Então, também foste forte e corajoso!
Criança 2: Isso mesmo! Com a ajuda de Deus, é claro!
Adulto: Bem, é muito bom confiar em Deus! Ainda mais quando nos ajuda ser corajosos.
Criança 1 e 2: Que boa sensação… tudo acabou bem!
Adulto: O que pensam se colocarmos esta caixa gigante guardada. (tenta pegar a caixa e empurrar…)
Hmmm … esqueci como é pesada! Impossível movê-la!
Criança 1: Não tenha medo. Nós podemos ajudar!
Criança 2: Sim, somos fortes!
Criança 2: E corajosos também!
Criança 1 e 2: Porque Deus está connosco! (todos os 3 movem a caixa para fora do estrado)
LEITURA DA PROMESSA BIBLÍCA
(os dois versículos da Escritura com movimentos):
Adulto: Esta ilustração da caixa grande, lembra-nos algo importante. As duas crianças viram a caixa,
mas não sabiam o que estava dentro! E isso era assustador. Muitas vezes, na vida, encontramos coisas
que nos parecem grandes e assustadoras. Podemos não saber o que fazer quando sentimos medo.
Mas existem tantas promessas nas Escrituras para sermos corajosos porque Deus está connosco.
Outras crianças vão partilhar alguns desses versículos!
Criança 1: Deuteronómio 31: 8 «O SENHOR, pois, é aquele que vai adiante de ti; ele será contigo, não
te deixará, nem te desamparará; não temas, nem te espantes.»
Criança 2: Salmos 23: 4 «Ainda que eu ande pelo vale mais escuro, não temerei mal algum, porque tu
está comigo; a tua vara e o teu cajado me confortam.»
Criança 3: Salmo 27: 1 O Senhor é minha luz e minha salvação - a quem temerei? O senhor é a fortaleza
em minha vida - de quem terei medo?
Criança 4: Salmo 56: 3-4 Quando estou com medo, coloco minha confiança em Deus. Louvarei a Deus
em Deus porque Nele confio e não temerei.
Criança 5: João 14:27 Deixo-vos a minha paz. Minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Adulto: Que bênção nestes versículos. Cada um diz à sua maneira que Deus nunca nos deixará.
Quando sabemos que Deus está connosco, não precisamos ter medo! Ele está presente, é ativo e está
a ouvir.
DINÂMICA DE ORAÇÃO: Nós num fio.
Todos nós sabemos o que é estar preocupado? Além de não ser bom, pode ser mau para a saúde.
Quando estamos ansiosos, parece que estamos amarrados! (dê um nó em cada ponta da corda)
Podemos estar nervosos ou com medo. Mas falar com Deus sobre nossos medos, em grande parte é
ser corajoso!
Filipenses 3: 6-7 diz-nos: «Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em
tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede
todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.» Cada
um de vós tem um pedaço de fio igual ao meu! Reserve algum tempo para pensar no que vos causa
preocupação. Escreve ou faz um desenho em cada post-it, anota os medos que tens. Dobra o post-it
à volta do fio. Sê honesto com Deus acerca dos teus medos. Quando terminares, ora nomeando cada
medo que dobraste na corda. De seguida, coloca-os na cruz. Fala com Deus acerca do que fazer para
vencer os teus medos, pede que te dê paz.
(dê algum tempo para as famílias darem um nó em cada ponta do barbante, escrever as anotações
e orarem juntas. Coloque uma música suave nesse tempo. Quando todos estiverem sentados,
termine com uma oração).

Ore: Querido Jesus, obrigada porque podemos entregar os nossos medos em tuas mãos! Obrigada
porque escutas as nossas preocupações. Obrigada por cuidares de nós. Que a tua paz preencha
sempre os nossos corações e mentes. Obrigada por estares sempre connosco. No precioso nome de
Jesus oramos, Amém!
DINÂMICA DE GRUPO 1: Como te sentirias?
Os sentimentos são muito importantes! Temos muitos tipos diferentes de sentimentos. (Retire do
saco diferentes emojis, segure cada emoção enquanto partilha o que elas representam) Podemos
sentir-nos tristes ... podemos sentir-nos felizes ... podemos sentir raiva ... podemos ficar nervosos ...
podemos sentir-nos animados...
Os heróis da Bíblia também tinham sentimentos. Como achas que se sentiram quando eles
enfrentaram desafios? Como te sentirias se estivesses no lugar deles? Vamos relatar algumas destas
histórias! Ao ouvir uma pergunta, segure um do cartaz dos sentimentos que pensas que eles sentiram:
1.Como te sentirias se estivesse cara a cara com um leão faminto? (Daniel)
2.Como te sentirias se tivesse de escolher entre Deus e uma fornalha ardente? (Sadraque Mesaque e
Abednego)
3.Como te sentirias se te pedissem para governar um país sendo criança? (Joás)
4.Como te sentirias se precisasse de falar com o rei ou a rainha? (Ester)
5.Como te sentirias se mudasse para um novo lugar com uma nova família depois de teres perdido
familiares próximos? (Rute)
6.Como te sentirias se conhecesse um anjo? (Maria)
7.Como te sentirias se Deus te pedisse para construir um barco gigante onde não houvesse água e as
pessoas rissem de ti? (Noé)
8. Como você se sentiria se ...
9.Como te sentirias se (escreve a tua pergunta)
10.Como te sentirias se (escreve a tua pergunta)
Cada uma dessas histórias da Bíblia é de pessoas diferentes em situações diferentes. Mas todos eles
têm uma coisa em comum. Eles tinham de ser corajosos. A fonte de coragem era a mesma. Eles
confiaram em Deus para lhes dar força. Não importa qual seja a situação difícil, podemos ter a mesma
força que esses meninos e adultos! Podemos confiar em Deus de todo o nosso coração.
Música nº 2:
SERMÃO 1 – VAGUEAR NO DESERTO
Apresentador 1: A história de coragem que acompanhamos hoje, é sobre Josué e o povo israelita.
Josué foi escolhido como o novo líder. Mas quando ele era muito mais jovem, o primeiro líder, Moisés,
o enviou em missão. Ele chamou um homem de cada uma das 12 tribos para vigiar Canaã. Josué foi
um dos doze homens designados para trazer notícias da terra e do povo.
(dez crianças levantam-se e agem com medo. “Josué” e “Caleb” permanecem sentados) Dez dos
espias relataram que era impossível entrar em Canaã porque as pessoas da cidade eram muito
maiores e mais fortes do que os filhos de Israel. (as 10 crianças saem do estrado com o polegar
voltado para baixo).
Apenas dois, Josué e Caleb, acreditavam que Deus os protegeria e que cumpriria as suas promessas.
(Josué e Caleb sorriem, levantam os polegares e saem do lado oposto do estrado)
Apresentador 2: Infelizmente, os filhos de Israel não acreditaram em Josué e Caleb. Eles estavam com
muito medo, então tiveram de vaguear mais 40 anos no deserto. Durante esse tempo, eles
aprenderam a voltar-se para Deus todos os dias em busca de comida e água, até que confiaram Nele
o suficiente para entrar na Terra Prometida.

Foi preciso coragem para Josué e Caleb falarem, quando os outros espias estavam com dúvidas. Eles
foram corajosos. Eles decidiram seguir a Deus sem recuar com medo. Essa é uma das razões pelas
quais Josué foi escolhido como líder. Ele teve fé na proteção de Deus e isso seria a maior arma na
próxima batalha. Quando decidimos seguir a Deus, Ele nos ajudará a lutar contra qualquer medo e
permanecer firmes.
Música 3: À vossa escolha
SERMÃO 2 LEMBRAR-SE DA PRESENÇA DE DEUS.
Apresentador 1: Quando estavam prontos para cruzar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida, os
filhos de Israel confiavam em Deus a cada passo. Na verdade, eles entraram diretamente no rio Jordão,
sabendo que Deus separaria as águas. E, de verdade, Deus assim fez!
Apresentador 2: A Bíblia diz-nos que a água subiu quilómetros acima das bordas do rio, durante a
estação das cheias. Mas, eles caminharam em terra seca. Em vez de irem para Canaã imediatamente,
Deus pede ao povo que pare e construa um altar. Assim como antes, doze homens das 12 tribos foram
escolhidos para representar suas tribos. Desta vez, em vez de serem espiões, cada um foi solicitado
para pegar numa pedra do rio e colocá-la no meio do acampamento.
(12 crianças voltam ao estrado com pedras e as empilham umas sobre as outras)
Apresentador 3: Josué explica a razão da construção do altar no capítulo 4, versículos 21-24. “Quando,
no futuro, os vossos filhos perguntarem aos pais: 'O que significam estas pedras?' Então, lhes farão
saber: «Israel passou o Jordão com os pés secos.» Porque o Senhor vosso Deus secou as águas. do
Jordão para que passasses, como o Senhor teu Deus fez ao Mar Vermelho, que ele secou até a nossa
passagem, assim todos os povos da terra conhecerão que a mão do Senhor é poderosa, para que
temas o Senhor teu Deus para sempre. »
Apresentador 4: Deus queria que o povo e todas as gerações posteriores se lembrassem de quão
poderoso é o Senhor. Este altar era um memorial para ajudá-los a lembrar o que ele tinha feito para
salvá-los e como a Sua presença estaria sempre com eles no futuro.
DINÂMICA DE GRUPO 2: Construir os altares
(dê uma pedra para cada família)
Apresentador 1: Existem altares em nossas vidas também! É importante lembrarmos o que Deus fez
para cuidar de nós no passado! Quando falamos sobre essas memórias de como Deus tem estado
connosco, podemos ter mais confiança na presença de Deus no futuro.
Cada um de vós recebeu uma pedra do altar. Temos um minuto no grupo para partilhar as histórias
de como Deus nos ajudou! A pessoa que segura na pedra é o que partilha. Quando terminar de
partilhar, passe a pedra para outra pessoa da família para que todos partilhem. Quando terminar de
falar sobre como Deus tem estado consigo, traga a pedra para o grande altar e empilhe com as outras
pedras (toque uma música suave e dê tempo às famílias para partilharem e colocarem as pedras no
altar).
SERMÃO 3 SÊ FORTE E CORAJOSO!
Apresentador 1: Nossa história não termina no altar. A primeira grande batalha dos israelitas em
Canaã estava para chegar! Mas os muros de Jericó eram altos e muito fortes! Josué sabia que o povo
precisava da ajuda de Deus. Ele encorajou-os a voltarem-se para Deus e a demonstrar confiança Nele.
Antes da batalha começar, o povo israelita, consagrou-se ao Senhor. De seguida, eles celebraram a
Páscoa, que era uma celebração que lembra que Deus os libertou da escravidão no Egito. Pela primeira
vez, comeram comida tirada da terra. Eles lembraram-se do que Deus tinha feito e confiaram
totalmente Nele. (Criança a imitar Josué e homem armado no estrado) Quando Josué se aproximou
de Jericó, um homem forte, com uma espada desembainhada, ficou em frente dele! (A criança puxa
a espada, Josué fica surpreso) Josué perguntou-lhe: "És dos nossos ou és nosso inimigo?"

“Não sou de ninguém” respondeu o homem, mas agora vim como comandante do exército do Senhor.
” Josué caiu de cara no chão em reverência. (Josué ajoelha-se e olha para baixo) O homem disse-lhe
para tirar os sapatos, porque ele estava em solo sagrado! (Criança aponta para os sapatos, Josué tira
os sapatos) Deus estava na presença de Josué e ele estava pronto para ouvir! O comandante do
exército do Senhor encorajou Josué. Ele garantiu que Deus estaria com eles na batalha e que os
israelitas teriam a vitória!
Apresentador 2: Deus deu a Josué e ao povo algumas instruções muito estranhas para a batalha. Mas
houve uma grande diferença entre a primeira vez que os israelitas vieram para a terra de Canaã e
agora passados os 40 anos.
Quando Moisés enviou os espias 40 anos antes, todos, exceto Josué e Caleb, ficaram com medo. Agora
os israelitas confiavam em Deus. Eles sabiam o que Ele havia feito por eles no Egito. Eles sabiam o que
Ele tinha feito por eles enquanto vaguearam no deserto. Eles sabiam o que Ele tinha feito por eles
quando cruzaram o rio Jordão. Eles sabiam que Deus estava com eles e sabiam que podiam ser
corajosos!
DINÂMICA DE GRUPO 3: Tijolo e penas.
Diga: Eu tenho dois sacos com dois elementos diferentes! (sacudir os sacos) O que acham que tenho
nos sacos? Vamos ver! (chame 2 voluntários, peça-lhes que toquem nos sacos e adivinhe o que está
dentro) Isso mesmo! Temos algumas penas e um tijolo! Vamos colocá-los na mesa aqui. (coloque as
penas numa pilha na mesa e coloque o tijolo na mesa ao lado das penas)
(para o voluntário 1) vamos ver se consegues mover as penas sem tocá-las! Experimenta soprar nas
penas! (voluntário 1 sopra e as penas ficam espalhadas) Por que as penas se mexeram? (deixe o
voluntário 1 responder) Isso mesmo! As penas são leves! Obrigado pela ajuda! (o voluntário 1 sentase), (para o voluntário 2) Agora, este tijolo? Vamos ver se consegues mover o tijolo sem tocar nele!
(voluntário 2 sopra no tijolo) Ele mexeu? Por que não? (deixe o voluntário 2 responder) Isso mesmo!
Os tijolos são sólidos e pesados! (o voluntário 2 senta-se).
Agora imagina aconteceu com Josué e os israelitas! Os arqueólogos estimam que as paredes que
circundam Jerico têm quase 12 metros de altura! A cidade estava muito protegida por 3 sólidas
camadas de pedra! Deus estava pedindo ao povo que não tocasse nunca nas paredes! As paredes
pareciam intransponíveis! Mas Deus estava com o povo. Porque eles confiavam Nele, Ele desabou as
paredes como uma pilha leve de penas.

SERMÃO 4 QUEDA DAS MURALHAS
Apresentador 1: Deus disse a Josué: “Marcha ao redor da cidade uma vez com todos os homens
armados. Faz isto por seis dias.” Os homens armados foram primeiro, depois os sacerdotes com a arca
da aliança e, em seguida, o povo deveria seguir. Mas eles não deviam levantar a voz ao marchar.
Apresentador 2: No primeiro dia, os homens marcharam ao redor das paredes ao som das trombetas
(toque trombeta - voluntários marcham ao redor das paredes uma vez)
No segundo dia, os homens marcharam ao redor das paredes ao som de trombetas (toque trombeta
- o voluntário marchou ao redor das paredes uma vez)
No terceiro dia, os homens marcharam ao redor dos muros ao som de trombetas (toque trombeta voluntários marcham ao redor das paredes uma vez)
E isso continuou por seis dias inteiros! Eles marchariam ao redor dos muros e voltariam para o
acampamento sem levantar a voz.
Apresentador 1: Mas no sétimo dia foi diferente! No sétimo dia, Josué comandou o exército para
caminhar 7 vezes. (Toque trombeta - voluntários marcham ao redor das paredes 7 vezes) Então Josué
diz ao povo: “Gritem! Porque o Senhor nos deu a cidade!” todos os que marchavam gritaram o mais
alto que puderam! E as muralhas da poderosa cidade de Jericó desabaram. (voluntários derrubam
parede)

A cidade caiu e o povo de Deus teve a vitória naquele dia. Mas eles não tiveram que desabar as paredes
sozinhos. Foi Deus quem lutou por eles. O mais bravo dos guerreiros do exército de Josué não teria
obtido a vitória se Deus não estivesse com eles. Eles não teriam vencido esta batalha sem confiar na
instrução de Deus e acreditar em sua presença.
DINÂMICA DE ENCERRAMENTO:
Diga: Ser corajoso é confiar na presença de Deus. O nosso texto-chave lembrou a Josué: “Sê forte e
corajoso. Não te assustes e não desanimes, pois o Senhor, o teu Deus, será contigo onde quer que vás.
” A presença de Deus e a grande fé dos israelitas permitiu que enfrentassem muitas batalhas juntos.
Quando eles confiaram em Deus, Ele venceu cada uma dessas batalhas por eles.
Podemos não fazer parte do exército israelita e talvez não travemos uma batalha literal como eles.
Mas somos uma família nesta igreja. Muitos de nós enfrentamos situações difíceis em que precisamos
ser corajosos e confiar plenamente em Deus. Não temos de fazer as coisas sozinhos!
Josué encorajou o povo com as promessas da presença de Deus. Eles consagraram-se a Deus como
povo. Eles marcharam no exército juntos. Podemos fazer o mesmo: primeiro, lembrar como Deus
prometeu estar connosco e depois partilhar esta promessa aos outros! Podemos aprender a ouvir a
voz de Deus juntos.
Cada um de vós tem um desenho dum muro, que nos lembra a história de hoje. Pinta o muro e escreve
uma palavra de encorajamento. Partilha com um irmão e orem uns pelos outros! Enquanto oras, pede
que Deus permaneça convosco e confiem na presença poderosa de Deus.
Apelo
Música: À vossa escolha
Oração
Convite para almoçar???
ESBOÇO DE SERMÃO OPCIONAL PARA PASTOR
Olá pastor! Obrigado por mostrar à família da igreja a importância de envolver as crianças
no serviço da igreja. O sermão a seguir é apenas uma opção. Por favor, trabalhe com o Coordenador
do Ministério da Criança para ver onde você pode encaixar as diferentes peças do material do sábado
das crianças neste sermão.
A TERRA DE CANAAN ESTÁ À VISTA Josué 1: 1-9
INTRODUÇÃO:
Nem sempre é fácil viver como cristão. O Evangelho de Jesus Cristo diverge dos valores preconizados
pelo mundo. Não é como sair por um dia no parque! Nós não estamos num jardim; estamos num
campo de batalha!
TEXTOS DE ABERTURA
Se possível, tenha as crianças preparadas para ler ou memorizar e citar muitos, senão todos os textos.
Estamos envolvidos numa guerra com um inimigo espiritual que é muito mais poderoso do que nós,
mas. . .
Efésios 6:12 “porque não lutamos contra carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades,
contra os governantes das trevas deste século, contra as hostes espirituais
da maldade nos lugares celestiais.»
Com nossa própria força, não podemos derrotar nossos inimigos! A boa notícia é esta: nossos inimigos
não são nem de longe tão poderosos quanto nosso Deus.
1 João 4: 4 “maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo”.

Mesmo no meio de nossas batalhas, sempre há esperança de vitória.
Romanos 8:31 (NKJV) «O que diremos a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?»
Romanos 8:37 (NKJV) «No entanto, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por Aquele
que nos amou. A Bíblia diz que Deus nos dá a vitória.»
1 Coríntios 15:57 (NKJV) «Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.»
LIÇÕES DOS PRIMEIROS NOVE VERSÍCULOS DO LIVRO DE JOSUÉ
Após 40 anos a vaguear no deserto, Israel está prestes a tomar posse da terra que Deus lhes prometeu
centenas de anos antes.
Este livro é sobre as batalhas que Israel enfrentou para reivindicar essa promessa de Deus. É um livro
que tem muito a ensinar sobre a vitória espiritual nas nossas vidas hoje.
Quando chegarmos ao Céu, não haverá mais guerras, não haverá mais inimigos, não haverá mais
sofrimento ou morte, não haverá mais pecado. Josué está prestes a obter a vitória aqui e agora.
Nos primeiros nove versículos, ouça atentamente o que Deus tem a dizer a Josué sobre a terra de
Canaã e sobre como reivindicá-la. Esses versículos nos ajudarão a entender o que é necessário para
deixar de vaguear no deserto de derrota e viver em uma terra de vitória.
Josué 1: 1-4 ordem de Deus para ir e reivindicar o que Ele tinha lhes prometido.
Em Gênesis 12: 7, Deus prometeu a terra aos descendentes de Abraão. A terra era verdadeiramente
deles! Não havia necessidade de eles continuarem no deserto. Tudo o que eles tinham de fazer era
reivindicar! Deus prometeu vitória.
Deus também nos deu promessas de vitória. Vitória sobre o pecado.
É disso que tratam esses versículos da Bíblia. (Prepare as crianças para ler ou citar)
2 Coríntios 2:14 E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta
em todo o lugar, a fragrância do Seu conhecimento.»
Romanos 8:37 No entanto, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por Aquele que nos
amou.»
Deus nos promete que podemos vencer a batalha contra o pecado. Todo pecado!
A propósito, a terra que Deus deu a Israel tinha cerca de 300.000 ao quadrado. Eles reivindicaram
apenas cerca de 30.000. Eles receberam tanto quanto eles estavam dispostos a reclamar. A extensão
da vitória foi limitada apenas pela fé exercida por eles! O mesmo acontecerá connosco!
Mateus 7: 7 “Pedi, e ser-vos-á dado; procura e acharás; bata, e abrir-se-vos-á.»
1 João 5: 14-15 «Agora, esta é a confiança que temos Nele: se pedirmos alguma coisa segundo a Sua
vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que
alcançamos as petições que Lhe fizemos.»
UM CHAMADO PARA TER CONFIANÇA NO SENHOR Josué 1: 5-6
1. v. 5 A promessa de vitória sobre todo inimigo.
2. v. 5 A promessa da presença e poder de Deus.
3. v. 6 A promessa de vitória absoluta.
4. v. 6 A promessa que Deus cumpre as Suas promessas.
O que Josué teve de fazer para que essas coisas acontecessem? Só uma coisa: confie em Deus! Para
que Josué fizesse parte disso, tudo o que ele precisava fazer era ter fé em Deus!
As mesmas promessas que Deus fez a Josué ainda são válidas para nós hoje? Ainda pode contar com
o Senhor para fazer tudo o que Ele prometeu a Josué que faria!
1. Ele ainda dá vitória sobre todos os nossos inimigos: 1 João 5: 4 «Porque todo aquele que é nascido
de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo - nossa fé.»
2. Ele ainda está sempre presente: Hebreus 13: 5 Ele mesmo disse: “Nunca te deixarei, nem te
desampararei”. Mateus 28:20 “Eu estou sempre convosco, até o fim dos tempos. “e Ele é todopoderoso Mateus 28:18 “E Jesus veio e falou com eles, dizendo: "Toda autoridade me foi dada no céu
e na terra.”

3. Ele ainda dá vitória absoluta: 1 Coríntios 15:57, «Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso
Senhor Jesus Cristo.»
4. Ele ainda cumpre Suas promessas: Romanos 4:21 “o que Ele havia prometido, Ele também era capaz
de cumprir”.
O que temos de fazer para ver estas coisas acontecerem em nossa vida? Precisamos apenas, duma
coisa: confiar em Deus! Quando aprendermos a colocar nossa fé em Deus em todos os momentos, em
cada situação, caminharemos para a vitória.
INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE A VITÓRIA Josué 1: 7-8
Se Josué deveria levar o povo de Deus à vitória em Canaã, ele deveria obedecer à Lei de Deus. O que
Deus disse a Josué sobre a Lei que se aplica a nossas vidas, hoje.
Ele deveria obedecer a tudo o que a Lei dissesse para fazer, não podia desviar-se nem um pouco.
A Lei de Deus deveria estar impressa no pensamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque ele
guardou a lei de Deus, ele prosperou em tudo o que fez.
Como Josué, devemos honrar a Deus e guardar Sua lei. João 14:15 “Se me ama, guarde os meus
mandamentos». Salmo 119: 11 «Escondi a tua palavra no coração, para não pecar contra ti!»
Salmo 119: 105 (NKJV) «A tua palavra é lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho.»
DEUS EM NOSSOS CORAÇÕES, IRÁ PARA ONDE VAMOS. Josué 1: 9
Josué 1: 9 Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não tenhas medo, nem te espantes, porque o Senhor
teu Deus está contigo por onde quer que fores.”
A vitória é sua. Acredite. Acredite em Deus.

