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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 1:9

Segunda-feira
Fale para a criança: O povo havia atravessado o mar Vermelho e agora estavam em busca da terra
que Deus havia prometido a Abraão: a terra de Canaã.
Continue: Eles ficaram quarenta anos no deserto e muita coisa
aconteceu. Os israelitas eram numerosos.
Pergunte: Como essa multidão ia se alimentar? Como sobreviveriam
no deserto?
Responda: Deus cuidou do povo durante todo o período que eles
ficaram no deserto. Deus providenciou para o povo de Israel: Água,
comida e não deixou as roupas deles se estragarem.
Diga: Moisés liderou o povo durante todo o tempo que ficaram no
deserto. Deus usou Moisés para ensinar muitas coisas para o povo.
Explique: Mas ele já estava velho. Um pouco antes de morrer, Moisés
subiu em um monte e Deus permitiu que ele visse do alto a beleza de
Canaã. Moisés morreu em Moabe, ele tinha 120 anos.
Atividade: Cole imagens daquilo que Deus providenciou ao povo de Israel: Comida, água e roupas.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por cuidar de mim.

Terça-feira
Fale para a criança: Depois que Moisés morreu, Deus escolheu Josué
para cumprir a missão de levar o povo até a terra prometida!
Fale com entusiasmo: Josué também nasceu no Egito, estava
presente durante as 10 pragas, atravessou o mar Vermelho e foi fiel a
Deus durante toda a sua vida.
Deus falou para Josué: “Seja forte e corajoso”.
Pergunte: Mas o que é coragem? Explique: É obedecer a Deus
mesmo quando estou com medo ou sozinho. Não é pular de cima
da árvore, nem colocar a mão no fogo ou pular de uma ponte.
Continue: Josué enviou dois espiões de Sitim para olharem a
cidade de Jericó. Eles foram e passaram a noite escondidos na
casa de uma mulher chamada Raabe.
Diga baixinho: Deus escolheu a casa de Raabe porque ficava
no muro da cidade e era boa para conseguir informações e
fugir caso fosse preciso.
Fale com suspense: Mas alguém acabou descobrindo que os
espiões estavam na casa de Raabe, e então o rei mandou
soldados à casa dela para prender os dois espiões.
Continue : Mas Raabe foi esperta e ajudou eles! Ela disse
para os soldados de Jericó que eles já tinham saído. Mas ela
tinha escondidos os espiões na parte de cima da casa onde
ficavam muitos rolos de pano.
Atividade: Desenhe usando a sua criatividade casa de Raabe no muro de Jericó!

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu quero ser corajoso como Josué!
Quarta-feira
Fale para a criança: Depois que os soldados foram embora, Raabe
falou com os espiões israelitas.
Ela disse: “Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas”.
E nós estamos morrendo de medo.
Fale com convicção: Raabe e todo povo de Jericó sabiam o que o
Deus dos israelitas havia feito com o mar Vermelho, com faraó e os
egípcios.
Diga: Raabe fez um acordo com os espiões, assim como ela os

protegeu, eles deveriam proteger Raabe e sua família, quando os israelitas conquistassem Jericó.
Continue: Eles aceitaram o acordo, mas ela deveria colocar um sinal na sua janela: um cordão
vermelho.
Fale com suspense: Então Raabe ajudou os espiões a descerem pela janela com uma corda.
Raabe disse: “Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem e fiquem lá
por três dias, depois sigam viagem”.
Diga: Eles fizeram exatamente do jeito que ela havia falado. Quando chegaram a Sitim, foram contar
tudo o que havia acontecido para Josué.
Atividade: Raabe colocou um sinal na janela de sua casa para os israelitas protegerem ela e sua
família quando atacassem Jericó. Cole uma fita vermelha na janela da casa. Depois pinte.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por me proteger e a minha família em todos os
momentos.
Quinta-feira
Fale para a criança: De manhã bem cedo, Josué e todo o povo de
Israel partiram de Sitim e acamparam as margens do rio Jordão por
três dias.
Fale com alegria: Deus fez outra maravilha. Ele fez as águas de um
lado do rio Jordão ficarem como uma parede e o restante do rio ficou
seco. Assim os israelitas puderam atravessar o rio pisando em terra
seca.
Continue: Depois de atravessar o rio Jordão eles viram que Jericó
era uma cidade muito poderosa cercada por grandes muros.
Fixando a lição/A criança repete: Deus é poderoso. Com ele sou
maior e mais forte!
Fale com voz de suspense: O anjo do Senhor apareceu a Josué e
lhe deu as instruções para a batalha contra Jericó.
Prossiga: O anjo disse: “Mande os soldados e 7 sacerdotes com a
arca e trombeta. Todos marcharão uma vez durante 6 dias ao redor
da cidade. No sétimo dia marcharão 7 vezes depois tocarão as
trombetas e todos darão um forte grito. Então o muro de Jericó cairá
e o povo atacará a cidade”.
Conclua: Josué e todo o povo obedeceram e fizeram conforme o Senhor tinha planejado. Rodearam
a cidade uma vez no primeiro dia, no segundo dia, e fizeram assim até o sexto dia. No sétimo dia,
levantaram bem cedo e marcharam da mesma maneira por sete vezes ao redor da cidade.

Atividade: Vamos desenhar os soldados e os sete sacerdotes marchando ao redor do muro da
cidade de Jericó:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ensine a obedecer às Tuas ordens.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué
ordenou ao povo: "Gritem! Os Muros de Jericó caíram e o Senhor lhes entregou a cidade!” como
a Bíblia diz em Josué 6:14-16.
Explique: Gritos e trombetas jamais fizeram os muros da cidade de Jericó cair. Foi o braço forte de
Deus que fez isso acontecer.

Fixando a Lição: Deus é poderoso. Com Ele sou maior e mais forte!
Continue: Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra: "Entrem na casa de Raabe e
tire ela de lá com todos os seus parentes. Assim Raabe e sua família foram poupados da destruição.
Fale com alegria: Deus fez de Josué um grande guerreiro. Depois de conquistar Jericó, Josué e o
povo ainda conquistaram outras cidades da terra de Canaã com a ajuda do Senhor.
Conclua: Passado algum tempo, Josué morreu aos 110 anos de idade. Mas ele foi um herói muito
corajoso e fiel a Deus. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué.
Atividade: Circule e pinte aquele que fez os muros de Jericó caírem.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado porque contigo sou maior e mais forte!

