
“MAS EU E A MINHA FAMÍLIA SERVIREMOS AO SENHOR”.  
(JOSUÉ 24:15B) 
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SEMANA 41: A VITÓRIA CONTRA AI E OS CINCO REIS AMORREUS 

Nome: _________________________________________________________DATA: 26/07/2020 

 

Versículo para decorar: 

(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI) 
 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);  

• A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

• Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

• Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Josué 8:1 a 11:23; 23:1 a 24:33 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA 
 

Fale para a criança: Acã e o seu pecado foram tirados de Israel, então 
Deus disse a Josué: Não tenha medo! Não desanime! Deus ordenou que 
Josué levasse todo o exército com ele e avançasse contra Ai.  

Continue: Agora sem o pecado de Acã e com o povo santificado, Deus 
ordenou que o exército de Israel avançassem contra a cidade de Aí. Mas, 
como nós sabemos, Deus é organizado e planejado. Ele não avançaria 
contra uma cidade sem ter um bom plano. 

Diga: Por isso, Deus deu um plano estratégico para Josué: alguns guerreiros ficariam atrás da 
cidade de Ai escondidos e outros iriam atacar com ele pela frente. Era um plano perfeito. Os 
habitantes da cidade de Ai ficariam sem ter para onde fugir. 

Conclua: O plano de Deus é perfeito e Josué obedeceu a tudo que ele mandou. Quando Deus nos 
manda fazer alguma coisa, precisa obedecer porque é o melhor para a nossa vida. 

Fixando a lição / A criança repete: Quando obedeço, sou abençoado. 

Atividade: Ajude a criança a encontrar o caminho certo até a Bíblia: onde aprendemos o plano de 
Deus para as nossa vidas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
Oração - Leia e a criança repete: Deus eu quero obedecer a tudo o que tu ensinas. Amém. 
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TERÇA-FEIRA 
 
Fale para a criança: Então Josué e todo o exército se preparam para atacar a cidade de Ai. Josué 
escolheu 30 mil dos seus melhores guerreiros e os enviou à noite para ficarem a postos para a 
batalha.  

Diga: Josué ordenou que os soldados ficassem alertas, e explicou o plano 
para vencerem. Explicou para os soldados atacarem e quando os homens 
da cidade de Ai começassem a persegui-los, eles fugiriam deles. Aí então, 
chegariam para longe da cidade e os israelitas que estavam escondidos, 
atacariam eles. E assim aconteceu. 

Continue: Depois que Josué estendeu a lança na direção de Ai, os 
homens de Israel que estavam escondidos saíram correndo, atacaram a 
cidade e a incendiaram. Todas as pessoas de Ai morreram. Josué 
obedeceu fielmente o que Deus havia mandado e dessa vez, ele pôde 
pegar os pertences dos habitantes de Ai. 

Conclua: A próxima cidade a ser destruída seria Gibeom. Quando o povo de lá soube o que Josué 
havia feito, eles ficaram com muito medo. Assim, eles bolaram um plano para enganar os israelitas 
e não serem destruídos por eles: eles se vestiram com roupas velhas e pediram abrigo de Josué. 
Josué não consultou ao Senhor e errou quando fez um trato com esse povo. 

Fale olhando nos olhos da criança: Todas as vezes que fazemos algo que Deus não aprova, nos 
damos mal. 

Fixando a lição / A criança repete: Preciso aprender a consultar a Deus. Posso fazer isso através 
da oração e da meditação. 

Atividade: Para sempre se lembrar que devemos ter 
o hábito de orar e consultar ao Senhor, pinte bem 
bonito o menino e a menina orando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA 
 

Fale para a criança: Nos damos mal quando não consultamos 
a Deus. Quando você tiver que tomar uma decisão, você 
precisa consultar o Senhor e aguardar com paciência a resposta 
dele. 

Diga: Josué não consultou ao Senhor e por isso, ele foi 
enganado. Sabe o que aconteceu? Ele fez um acordo com os 
gibeonitas e prometeu que não iria destruí-los. Então, quando 
Josué finalmente descobriu que tinha sido enganado e que 
aquele povo deveria ter sido destruído, ele não podia fazer mal 
a eles.  

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajuda 
a ter o hábito de orar e de consultar o Senhor antes 
de tomar qualquer decisão. Em nome de Jesus, 
amém. 



Continue: Então ele os fez de escravos. E assim, os gibeonitas puderam ficar entre o povo de 
Israel como estrangeiros, mas teriam que servir o povo de Israel como punição pelo engano. Por 
causa do acordo de Josué com os gibeonitas, os cinco reis do sul se uniram para atacar Gibeom. 
Quando eles atacaram, os gibeonitas pediram ajuda aos israelitas. E eles tiveram que ajudar.  

Fale olhando para a criança: Uma decisão ruim traz consequências, e os israelitas tiveram que 
lutar contra os cinco reis. Deus avisou que os entregaria nas mãos de Josué. E isso aconteceu. 

Conclua: Precisamos aprender a obedecer nossos pais, professores e a Deus. Essas são boas 
decisões e trazem boas consequências. 

Fixando a lição / A criança repete: Para ter bênçãos, preciso tomar boas decisões. 

Atividade: Vamos agradecer a Deus? Peça a ajuda de um adulto para e encontre no caça 
palavras as palavras que estão grifadas: 

 

 

 

 

 

 
QUINTA-FEIRA 

 

Fale para a criança: Então, os israelitas tiveram que entrar em guerra contra os cinco reis. Mas, 
como vocês lembram, Deus prometeu a vitória a Israel. 

Diga: Mais um milagre aconteceu. Josué orou ao Senhor e algo 
incrível aconteceu!  

Fale impressionado: O Sol e a Lua pararam até que os israelitas 
vencessem a batalha. O sol parou no meio do céu e por quase um 
dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois, isso aconteceu de 
novo. 

Continue: Depois desses dois grandes milagres, os israelitas derrotaram os 5 reis do sul. Eles 
também lutaram contra os reis do norte e ao todo derrotaram 31 reis.  

Conclua: Depois de muito tempo, Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a 
Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da 
guerra. O povo começou a comer com fartura, construir casas e ficar rico. Mas quando tudo vai 
bem, pode acontecer um problema: podemos nos esquecer de Deus e de todos os milagres que 
Ele fez em nossas vidas. 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajuda a ter um coração grato e a tomar boas 
decisões. Em nome de Jesus, amém. 



Fixando a lição / A criança 
repete: Não posso me esquecer 
das bênçãos de Deus e devo estar 
com meu coração sempre 
agradecido.  

Atividade: Desenhe o Sol e a Luz 
parados enquanto os israelitas 
venciam e depois pinte a cena:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA 
 

Fale para a criança: Josué sempre foi fiel a Deus, ele estava velhinho e 
despediu-se do povo e deu vários conselhos. Conselhos para o povo seguir 
depois da sua morte, e não se afastarem de Deus. Instruiu o povo a 
estudarem e obedecerem a Deus, falou também que eles deveriam adorar 
somente a Deus, amá-Lo e segui-Lo de todo o coração.  

Diga: Depois que Josué aconselhou o povo de Israel, falou: “Eu e minha 
família serviremos ao Senhor”. E o povo respondeu: “Serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe 
obedeceremos”. 

Continue: O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda vida de Josué e sabiam de tudo o que o 
Senhor fez por eles: de todas as vitórias, dos milagres e da provisão e prosperidade na terra 
prometida. Depois de um tempo que Josué deu as instruções o povo, ele morreu. Josué morreu 
com 110 anos. 

Conclua: Deus abençoou o povo de Israel e agora eles precisavam continuar seguindo a Deus e 
não se esquecer de tudo o que passaram. Será que o povo de Israel iria manter a promessa de 
obedecer a Deus? Veremos na próxima semana. 

Fixando a lição / A criança repete: Preciso seguir a Cristo e não o abandonar. Mesmo depois de 
adulto, preciso continuar seguindo os caminhos de Deus e obedecendo a Sua Palavra. 

Atividade: As mesmas instruções que Josué deu 
ao povo, devemos seguir hoje: amar, adorar, seguir 
e obedecer a Deus... Para isso, Deus precisa estar 
em primeiro lugar em sua vida. Pinte bem bonito o 
desenho ao lado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oração - Leia e a criança repete: 
Senhor, me ajude a não me esquecer de 
ti quando as coisas estiverem boas. Me 
ajuda a ter gratidão. Em nome de Jesus, 
amém. 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a te 
colocar sempre em primeiro lugar em minha vida. Em 
nome de Jesus, amém. 


