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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: Juízes 6:1 a 8:35

Segunda-feira
Fale para a criança: Após a morte de Josué, duas coisas terríveis aconteceram com o povo de Israel:
Fale com voz triste: Primeiro: Eles não estudavam
mais a Palavra de Deus, por isso o povo não
conhecia mais o Senhor. Segundo: Eles começaram
a adorar deuses falsos.
Explique: Por causa disso, o povo de Israel sofreu
nas mãos de muitos povos inimigos.
Continue: Então o Senhor escolheu homens
chamados juízes, que libertavam o povo de Israel
das mãos desses inimigos.
O povo vivia fazendo as mesmas coisas: Desobedeciam a Deus; por causa disso eles sofriam nas
mãos de um povo inimigo;
Prossiga: Depois clamavam a Deus por socorro; Deus mandava os juízes, eles tinham um tempo de
paz e depois eles voltavam a fazer o que desagrada a Deus.
Atividade: Complete as frases com o motivo de Israel sofrer na mão de povos inimigos:

1) Eles não _____________ mais a _____________ de Deus.
2) Eles começaram a _____________ deuses ___________.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a não esquecer a Tua Palavra.
Terça-feira
Fale para a criança: Deus estava cuidando o tempo todo do povo de Israel, mas eles fizeram algo que
deixou Deus muito irritado.
Fale com tom de indignação: Eles começaram a adorar outros deuses! Continue: Então, Deus
entregou os israelitas nas mãos midianitas por 7 anos! Existiam tantos midianitas que era impossível
contá-los. Eles tinham um exército muito grande e também muitos camelos!
Diga: Os israelitas ficaram com tanto medo deles que começaram a se esconder em cavernas e

montanhas. Até as plantações e animais dos israelitas os
midianitas destruíram!
Continue: Os israelitas ficaram muito pobres e só quando
chegaram não tinham mais nada é que pediram ajuda do Senhor.
Eles clamaram a Deus implorando por socorro.
Fale com alegria: O Senhor os ajudou e enviou o seu
anjo a um homem chamado GIDEÃO, filho de Joás, bem na
hora que ele estava malhando o trigo, separando os grãos das
palhas, e estava fazendo isso num tanque de prensar uvas
porque estava com medo.
Continue: O Senhor sabia que ele estava com medo, e disse:
“O Senhor está com você, poderoso guerreiro.”
Fixando a lição/ A criança repete: O Senhor está comigo, não
preciso ter medo!
Atividade: Gideão estava malhando trigo quando o Anjo do
Senhor apareceu. Pinte a cena.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por sempre está comigo.
Quarta-feira
Fale para a criança: Deus continuou falando com Gideão e disse:
“Vá libertar Israel dos midianitas. Não sou eu quem está te
enviando?”
Fale com ironia: Mas Gideão começou a inventar desculpas, se
sentindo inferior e fraco, dizendo que ele era o menor de sua
família.
Diga com seriedade: Deus sabe o que sentimos e por isso
encorajou Gideão dizendo: “Eu estarei com você!”
Continue com muito entusiasmo: Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele criou
coragem para atacar os midianitas.
Diga: Gideão partiu com um exército de 32.000 homens. (Explique para a criança: é como se fosse
8 vezes a nossa igreja lotada de soldados).

Continue: O povo de Israel estava no monte Gileade e os
midianitas no vale. Era tanto midianitas que dava para tremer
de medo!
Então Deus disse: “Tem muita gente para lutar. Depois
vocês vão dizer que foi pela força de vocês que venceram a
batalha.
Deus disse novamente: “Avise para todo aquele que estiver
tremendo de medo para ir embora!”. Mais da metade do povo
foi embora (22.000). Aqueles que o medo atrapalharia os
planos de Deus foram embora.
Deus olhou novamente e disse: “Ainda tem muita gente!”
Continue: Deus mandou Gideão levar os soldados para um rio e separar os que bebessem água em
pé dos que bebessem água de joelhos. E somente os que beberam água em pé levando a água até a
boca ficaram para lutar.
Atividade: Faça um círculo no soldado que foi escolhido por Deus para lutar contra os midianitas.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, somente com a tua força, eu posso vencer.
Quinta-feira
Fale para a criança: Deus escolheu somente 300 homens para mostrar que a vitória viria dele. Que
dependemos totalmente dele! Deus conhecia os medos de Gideão, mas sabia que ele queria muito
obedecer.
Deus falou para Gideão: “Se você está com medo de atacá-los desça com o servo Pura ao
acampamento inimigo e ouça o que eles estão dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar
seus inimigos.
Continue: Gideão foi até o acampamento dos midianitas e ouviu dois inimigos conversando. Um
disse que sonhou que tinha sido derrotado. O outro disse que só podia ser pela espada de Gideão e a
força do seu Deus.

Fale com alegria: Após ouvir a conversa entre os midianitas, Gideão adorou a Deus e saiu gritando
no acampamento encorajando todo o povo.
Fixando a lição/ A criança repete: O Senhor está comigo não preciso ter medo.
Atividade: Desembaralhe as letras do quadro e escreva o que Gideão teve após escutar o que os
midianitas falavam:

CROAGME

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ensine a confiar em Ti.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Gideão dividiu o exército em 3 grupos de 100 pessoas. Os soldados levaram
alguns objetos: trombetas, jarros e tochas.
Explique: Eles cercaram o acampamento, tocaram as trombetas, quebraram os vasos, seguraram as
tochas nas mãos, gritando: “Pelo Senhor e por Gideão!”
Fale com alegria: O Senhor fez com que todos os midianitas lutassem uns contra os outros com as
suas espadas.

Continue: Deus deu vitória ao povo de Israel sobre os midianitas. Depois disso, Israel teve 40
anos de paz.
Fixando a lição: O Senhor está comigo, não preciso ter medo!
Explique: Mesmo com medo, Gideão obedeceu ao Senhor, e se tornou um poderoso guerreiro na
batalha, e assim libertou o povo dos inimigos midianitas. Gideão está entre os heróis da Bíblia e foi
citado na lista dos heróis da fé, como diz em Hebreus 11:32-33 (Leia para a criança).
Conclua: O povo era mau e desobediente. Depois que Gideão morreu, eles voltaram a desobedecer
a Deus adorando a Baal. Mais uma vez o povo iria sofrer nas mãos dos inimigos. Quem será o
próximo Juiz que Deus vai escolher?
Atividade: Desenhe os objetos que Gideão usou na batalha contra os midianitas.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por estar sempre comigo.

