
“NÃO ADORE OUTROS DEUSES; ADORE SOMENTE A MIM.”  

(ÊXODO 20:3)  

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO VÍDEO DO ENSINO DO VERSÍCULO 

 

MOMENTO COM DEUS – NOVA KIDS 1 
 

 

SEMANA 42: OS PRIMEIROS JUÍZES 

Nome: _________________________________________________________DATA: 02/08/2020 

 

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: Juízes 2:1 a 5:31 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA 
 

Fale para a criança: Deus havia dado aos israelitas tudo o que eles 
precisavam para serem felizes na terra prometida. Deus deixou o povo todo 
organizado e eles tiveram paz e não entraram em guerras durante muitos 
anos.  

Diga: Mas quando Josué morreu, o povo se esqueceu de Deus e começaram 
a adorar outros deuses. Fizeram o que era errado. Como punição pela 
desobediência, Deus castigou o povo e eles tiveram 300 anos de problemas e 
tragédias.  

Continue: Os israelitas tornaram-se um povo idólatra. Ídolo pode ser imagem, mas sabia que 
pessoa ou atividade também podem ser ídolos? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em 
sua vida. 

Conclua: Os israelitas esqueceram de Deus e das suas ordens e se tornaram um povo idólatra, 
que faz o que o Senhor odeia. Deus odeia quando o trocamos por coisas ou pessoas. Precisamos 
colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida: dando atenção ao seu Momento com Deus, tirando um 
tempo de oração todos os dias e sempre buscando agradar Ele com as suas atitudes. 

Fixando a lição / A criança repete: 
Preciso adorar somente a Deus. 

Atividade: Leve a criança até o 
único que merece nossa adoração: 
DEUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas e pessoas. 
Em nome de Jesus, amém.  

https://youtu.be/G6qiZhQx3Jc


TERÇA-FEIRA 
 

Fale para a criança: A Bíblia é 100% verdade e nela Deus deixa claro sobre quem 
ele é. Não devemos inventar coisas sobre Deus. Na Bíblia aprendemos que Deus 
faz o que ele quiser, porque ele sabe o que é melhor para nós. Na Bíblia também 
aprendemos a vontade de Deus para a nossa vida e que Deus quer nos dar o 
melhor, mas para isso precisamos aprender a obedecê-Lo.  

Diga: Na época dos juízes, o povo de Israel não tinha a Bíblia, mas tinha toda a lei de Moisés e as 
instruções que Josué os tinha dado. Por causa da desobediência, Deus os castigou. 

Continue: O povo reconheceu seu pecado e clamou a Deus. Deus via que o povo estava sofrendo. 
Por amor a eles enviou juízes que lutavam para libertar Israel das mãos dos povos inimigos. Esses 
juízes eram homens escolhidos por Deus.  
 

Conclua: Os israelitas faziam as mesmas coisas constantemente. Eles não seguiam corretamente 
a Deus. A desobediência traz terríveis consequências. Deus não quer que você sofra, mas sim, 
que você seja abençoado. A obediência traz bençãos. A obediência precisa ser: completamente, 
imediatamente e sem reclamar. 

Fixando a lição / A criança repete: Preciso aprender a obedecer completamente, imediatamente 
e sem reclamar. 

Atividade: Pinte bem bonito a figura abaixo que mostra crianças obedientes a seus pais: 

 

 

 

 
QUARTA-FEIRA 

 
Fale para a criança: Os israelitas se esqueceram de Deus e adoraram deuses falsos. Eram 
deuses sem poder algum, feito por mãos humanas. O povo trocou o deus verdadeiro por um deus 
falso. 
 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu quero ser uma criança obediente. Em nome de Jesus, 
amém.  



Continue: Por causa disso, Deus entregou os israelitas nas mãos do rei da Mesopotâmia. Depois 
de sofrerem por oito anos, eles clamaram a Deus. Deus enviou então o primeiro juiz de Israel, 
chamado Otoniel. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele derrotou o rei da Mesopotâmia. 

Diga: Depois que Otoniel derrotou o rei da Mesopotâmia, Israel teve paz durante 40 anos. Deus 
não se esqueceu do seu povo, do povo de Israel. Deus não se esquece de nenhum de nós. A 

Bíblia nos ensina que ele escuta nossas orações. 

Pergunte e espere a resposta da criança: Você tem o costume de 
orar todos os dias? Quais são seus motivos de oração?  

Conclua: Deus se importa com você e escuta suas orações. 
Quando você estiver passando por algum problema ou dificuldade, 
lembre-se que você tem um Deus verdadeiro e vivo, que se importa 
você. 

Fixando a lição / A criança repete: Deus se importa comigo e ouve 
as minhas orações. 

Atividade: Uma das maneiras de adorar a Deus é cantando louvores a Ele. Pinte bem bonito o 
desenho abaixo das crianças louvando e, enquanto você pinta, cante algum louvor que você gosta: 

 

 

 
 
 

 
QUINTA-FEIRA 

 
Fale para a criança: Depois que Otoniel morreu, o povo de Israel fez novamente o que Deus 
reprova. Foram derrotados e dominados pelo rei Eglom. Então depois de 18 anos de sofrimento, 
eles clamaram novamente ao Senhor e ele deu um libertador: Eúde. 
 

Diga: Mas Eúde tinha uma característica especial, ele era canhoto. Ser canhoto dava a Eúde maior 
habilidade na hora do combate. Ele podia usar as duas mãos para surpreender o inimigo, e foi 
assim que derrotou o rei Eglom.  

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado(a) por escutar minhas orações. Em nome de 
Jesus, amém.  



Continue:  Deus deu a Eúde características especiais que foram usadas para a vitória de Israel. 
Você também recebeu algo único de Deus, você é exclusivo! Ele tem planos para a sua vida e te 
deu características para realizar esses planos. Desde a cor do seu cabelo, ao formato dos seus 
olhos, tudo faz parte do plano de Deus para a sua vida. 
 

Afirme: Deus te fez de maneira única e especial. Você foi planejado(a) por Deus. Deus não erra.  
 

Conclua: Não fique reclamando por não ter algo, ou por não ter nascido de uma maneira diferente, 
em uma família diferente ou por não ser do jeito que você queria. Deus te fez exatamente do jeito 
que ele quis, e esse jeito é perfeito. Você pode amar e servir a Deus da maneira que você é.  
 

Fixando a lição / A criança repete: Deus me fez de maneira especial e única. Deus não errou 
quando me fez. 
 Voc 

Atividade: Agora olhe no espelho e desenho você mesmo! Você pode usar lápis de cor, giz de 
cera, recortes de figuras de papel, papel colorido ou tinta. Use sua criatividade.  

 
 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA 
 

Fale para a criança: Depois da morte de Eúde, Deus enviou o terceiro juiz: Sangar. Ele 
derrotou 600 filisteus com uma vara de prender bois. Sangar libertou os israelitas, mas 
eles voltaram a pecar e desobedeceram a Deus novamente e foram oprimidos por Jabim, 
rei de Canaã.  
 

Diga: Então, surgiu a primeira mulher juíza de Israel, chamada Débora. Débora foi escolhida por 
Deus como juíza para salvar o povo das mãos dos cananeus. Ela era profetiza (pessoa que ouve o 
que Deus fala e ensina como o povo deve obedecer).  

 
Continue: Débora ficava sentada debaixo de uma árvore de tamareira 
resolvendo as questões dos israelitas. Débora deu uma ordem a 
Baraque, para reunir 10 mil homens e lutar contra Sísera. Mas Baraque 
disse que só iria, se ela fosse com ele. 
 

Afirme: Baraque procurou a pessoa certa, quem estava conectada com 
Deus. Quando estivermos em problemas, precisamos 
aprender que precisamos buscar primeiro a Deus.  

 
Conclua: Então, eles foram para a batalha e Jael matou Sísera enquanto ele 
dormia. Débora e Baraque louvaram a Deus pela vitória. Israel teve paz durante 
40 anos. A glória da vitória veio de Deus, porque foi ele que deu a vitória a 
Israel. Quando fazemos algo bom, precisamos honrar a Deus porque ele nos 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado(a) porque o Senhor me fez de modo especial e 
único, sei que o Senhor não errou em me fazer. Em nome de Jesus, amém.  



deu a capacidade de realizar aquele bom trabalho. 
 

Fixando a lição / A criança repete: Se sou bom em algo é porque Deus me deu essa capacidade. 
Preciso honrar a Deus com as minhas atitudes. 
 
Atividade: Pinte bem bonito Débora embaixo 
da tamareira, onde ela ajudava o povo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado(a) por me dar a capacidade de fazer tudo. Em 
nome de Jesus, amém.  


