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QUEBRA-GELO  

Faça dois grupos com as crianças. Elas devem colocar 

as mãos uma em cima da outra, intercalando-as como 

se formassem um sanduíche. Os dois grupos devem 

fazer isso ao mesmo tempo, as crianças vão tirando a 

mão que está embaixo e colocando em cima da mão 

da outra criança que está em cima, formando uma 

torre crescente, sem soltar as mãos. Vence o grupo 

que conseguir ficar mais tempo trocando as mãos sem 

errar. 

Moral: Aprenda a permanecer nas coisas boas que 

você aprendeu desde cedo. 

 

 
"Fique firme nas verdades que você aprendeu" 

(2 Timóteo 3.14) 
 

 

LOUVOR & ORAÇÃO 

O momento do louvor pode ser feito com os adultos 

ou separado, somente com as crianças. Depois ore 

agradecendo a Deus pela vida das crianças. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: JOÁS SE TORNA REI AOS SETE ANOS 

Texto bíblico: 2 Crônicas 24.1-16-resumido. 

Joás tinha sete anos de idade quando se tornou rei de 

Judá. Ele governou quarenta anos em Jerusalém. 

Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que 

agrada a Deus, o Senhor. Então, Joás decidiu fazer 

consertos no Templo e mandou fazer um cofre, e os 

chefes e todo o povo vieram alegres e puseram o 

dinheiro no cofre, até que ficou cheio. Quando 

terminaram o trabalho, levaram ao rei e a Joiada o 

ouro e a prata que haviam sobrado. Eles usaram esse 

ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o 

culto no Templo. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios 

foram oferecidos no Templo todos os dias. 

Joiada viveu muito, até ficar bem velho. Quando ele 

morreu, dos cento e trinta anos de idade, ele foi 

sepultado junto com os reis na Cidade de Davi, por 

causa do bom serviço que havia prestado ao povo de 

Israel, a Deus e ao Templo.  

JOÁS TEVE A AJUDA DE UM HOMEM DE DEUS 

Joás era filho de um rei. Quando ele tinha apenas um 

ano, seu pai morreu, e algumas pessoas más tentaram 

matá-lo, mas sua tia, esposa do sacerdote Joaida, o 

escondeu no templo, e ele ficou morando lá por muito 

tempo. Assim, Joaida cuidou de Joás desde o primeiro 

ano de vida. Ele era um sacerdote. Os sacerdotes eram 

homens escolhidos por Deus para fazer o serviço no 

templo, por isso levou Joás para morar com ele lá. Foi 

assim que Joiada protegeu a vida do pequeno príncipe 

desde pequeno, pois não havia ninguém que pudesse 

cuidar dele. 

Quando Jóas completou sete anos, o sacerdote Joiada 

o levou às autoridades no palácio e o apresentou como 

príncipe, e todos o reconheceram e o coroaram rei. 

Veja que história incrível! Deus sabia que Joás não 

poderia aprender sozinho, por isso colocou uma 

pessoa que conhecia a Palavra de Deus para lhe 

ensinar o que era certo. 

Joaida foi o homem de Deus que ajudou o pequeno rei 

Joás a governar seguindo as leis de Deus. Enquanto 

Joás fez o que aprendeu com esse homem de Deus, ele 

foi um bom rei. É por isso que a Bíblia diz que você 

deve guardar aquilo que está aprendendo hoje sobre 

a Bíblia, pois, quando crescer, isso será muito útil para 

você. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja 

um grande líder quando crescer. É por isso que hoje 

Ele coloca as pessoas certas perto de você para que 

elas o ajudem a conhece-Lo, da mesma maneira que 

fez com o pequeno rei Joȧs. 

ANDE COM PESSOAS QUE AJUDAM VOCÊ A 

CONHECER A DEUS 

A Bíblia conta a história de muitas crianças que 

começaram a conhecer a Deus desde pequenas. Joás é 

uma delas. Mas Jesus também foi uma criança de sete 

anos. Ele também precisou aprender a ler e estudar a 

Bíblia com outras pessoas. Isso mostra como é 

importante que as crianças aprendam a Bíblia desde 

pequenas. 
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É muito importante que os pais leiam as histórias da 

Bíblia para os filhos. Seus pais fazem isso com você? 

Bem, o pequeno Joás não tinha os pais para ensiná-lo, 

mas o Senhor colocou um homem de Deus perto dele 

para fazer isso. O mesmo pode acontecer com você 

hoje. Deus usa outras pessoas para ensinar a sua 

palavra às crianças. Por exemplo: os professores da 

escola, os líderes de célula, os professores da igreja, os 

pastores de crianças. Veja quantas pessoas Deus usa 

para ensinar as crianças a conhecer a sua palavra! Isso 

prova que Ele quer muito que as crianças o conheçam 

desde pequenas. 

Se você quer ser um líder usado por Deus quando 

crescer, então comece a aprender a Bíblia agora 

enquanto é criança. Assim, quando crescer, você 

saberá muitas coisas e poderá ensinar outras pessoas 

também.  

 

COMPARTILHAMENTO   

1- Qual era o nome do menino que foi rei aos 

sete anos? R: Joás. 

2- Qual era o nome do homem de Deus que o 

ajudou? R: Joaida. 

3- Joaida era um homem bom ou mau? R: Um 

homem bom. 

4- Quem são as pessoas que Deus usa hoje para 

ensinar às crianças a Palavra de Deus? R: Os 

pais, os professores, os líderes da igreja e os 

pastores. 

5- O que está escrito em 2 Timóteo 3.14? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER 

Estamos precisando de servos no MINI. Se você gosta 

de atuar e tem 16 anos ou mais, venha fazer parte da 

nossa equipe de teatro. Se você gosta de trabalhar 

com decoração e tem 14 anos ou mais, venha fazer 

parte da nossa equipe de cenário. Também 

precisamos de pessoas para servir na inclusão, nos 

procure. Vanessa – 27.98129.8211. 

 

Tenha uma semana abençoada! 
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“Fique firme nas verdades que você aprendeu.” (2 Timóteo 3:14) 

 

PINTE A IMAGEM BEM BONITA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


