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QUEBRA-GELO  

Frases: “Sentem!” / “Levantem!” / “Batam palmas!” / 

“Contem três passos para a direita e depois três para 

a esquerda.” 

Dê os comandos de acordo com as frases acima; à 

medida que começarem a fazê-los, vá falando mais 

rápido e, assim que perceber que gerou certa 

confusão entre elas, pare! Então peça para pararem o 

que estão fazendo e diga: - Vejam só a confusão que 

virou! Tudo porque cada um tentou fazer coisas 

diferentes uns dos outros. É exatamente sobre isso 

que vamos falar hoje. Quando não fazemos aquilo que 

Deus manda, geramos confusão em nosso meio. Agora 

vamos ler na Bíblia quando foi que isso aconteceu no 

meio do povo de Deus.   

 

Oração breve 

Deus, se faça presença nesse nosso encontro de hoje! 

Em nome de Jesus, amém!  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: A TERRA PROMETIDA DE CANAÃ 

Texto Bíblico: Números - Capítulos 13 e 14  

UMA PROMESSA BOA:  

O povo que saiu do Egito com Moisés agora estava 

diante da terra de Canaã, a terra que Deus prometera 

dar a Abraão, Isaque e Jacó. A terra de Canaã era uma 

terra boa. Deus disse que era uma terra que tinha 

muito “leite e mel”, ou seja, ela tinha fartura de 

alimentos. Mas será que o povo de Israel creu nas 

promessas de Deus. Vamos descobrir!? 

Deus disse para Moisés enviar 12 espiões para ver a 

terra e contar como ela era. Eles foram e viram que 

realmente a terra era muita boa e levaram alguns 

frutos de lá para mostrar ao povo como eram bons. 

Mas os espias voltaram desanimados porque viram os 

gigantes que moravam lá. Então eles disseram ao povo 

que era impossível conquistar a terra porque os seus 

moradores eram mais fortes do que eles. Assim, todo 

o povo começou a reclamar e a pedir para voltar para 

Egito, onde eles eram escravos. Isso desagradou a 

Deus, porque eles duvidaram da promessa de Deus. 

Duvidar é não acreditar: Deus falou que ia dar a terra 

para o povo morar. Se Deus falou, era verdade. 

Quando você duvida de algo que Deus fala, significa 

que você não acredita que Deus está falando a 

verdade. Isso é muito sério, porque Deus não mente! 

Além de duvidar da promessa de Deus para eles, os 

israelitas começaram a reclamar de Moisés e a falar 

mal da terra. Reclamar é o mesmo que falar o contrário 

do que Deus falou. Deus disse assim: “A terra é muito 

boa!” Mas os espias falaram o contrário: “Não! A terra 

é perigosa!” Isso é o mesmo que duvidar do que Deus 

falou. Por causa disso, aqueles espias que falaram mal 

da terra morreram e todo o povo ficou morando no 

deserto durante 40 anos, até que todos eles morreram 

lá e nunca entraram na terra boa que Deus tinha 

prometido a eles. 

Existem muitas situações difíceis na nossa vida que 

parecem impossíveis porque nós não podemos fazer 

nada, pois são problemas bem maiores do que nós. 

São como aqueles gigantes da terra de Canaã, que 

eram muito grandes e o povo não poderia vencê-los. 

Mas, se eles tivessem tido fé, Deus teria vencido por 

eles.  Quando temos fé, as promessas se cumprem. 

Josué e Calebe foram os únicos espias que creram em 

Deus e que falaram bem da terra prometida, por isso 

eles não morreram junto com os outros. Pelo 

contrário, eles conquistaram a terra e passaram a 

morar nela com a família.  Deus se agradou da atitude 

de fé de Josué e Calebe, por isso deu a terra para eles. 

Com quem você quer se parecer: com os espias 

medrosos ou com Josué e Calebe? Com certeza o 

melhor é ser como Josué e Calebe, pois eles tiveram 

fé.   

Lição importante a aprender: As promessas de Deus 

se cumprem por fé. Vamos ver como isso acontece. 

Por exemplo, a Bíblia diz no Salmo 23.1: "O Senhor é o 

meu pastor e nada me faltará!" Porém, pode ser que 

seu pai esteja desempregado e faltem alimentos na 

sua casa. Então, o que você deve fazer: reclamar  
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porque não tem comida, ou orar com fé? Você deve 

orar com fé. Pois quando temos fé, as promessas de 

Deus se cumprem!  A Bíblia diz assim: "Se vocês 

disserem a este monte: "Levante-se e jogue-se no 

mar." E não duvidarem no seu coração, mas crerem 

que vai acontecer, então isso será feito" (Marcos 

11.23-grifos nossos) - Vejam! Antes de acontecer, você 

precisa crer! Jesus não estava falando de montes, esse 

monte representa um problema grande na sua vida. 

Será que crianças têm problemas grandes? Às vezes, 

sim. E será que crianças têm uma fé grande? Também 

têm. 

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Qual era o nome da terra que Deus prometeu 

dar ao povo de Israel? R: Canaã. 

2. O que Deus mandou Moisés fazer antes de 

entrar na terra? R: Enviar espias para ver a 

terra. 

3. O que os espias falaram sobre a terra? R: Que 

tinha gigantes e que era difícil de conquistar. 

4. O que significa duvidar? R: Não acreditar. 

5. Quais os nomes dos dois espias que falaram 

bem da terra? R: Josué e Calebe. 

6. O que Deus falou sobre Josué e Calebe? R: Que 

somente eles entrariam na terra. 

7. O que aconteceu com aqueles espias que não 

creram na promessa de Deus? R: Morreram no 

deserto. 

8. Como as promessas se cumprem na nossa 

vida? R: Quando temos fé. 

 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Fique atento para nos novos horários do MINI e nos 

ajude a informar aos pais das crianças. 

10h da manhã:  EBD presencial para crianças de 3 anos 

até pré-teens de 12 e 13 anos. 

18h30 da noite: Culto infantil para crianças de 3 anos 

até juniores de 12 anos. E culto para bebês de 0 a 2 

anos após o louvor. 

 

 

Ainda é necessário fazer a reserva dos adultos e 

crianças para participação dos Cultos à noite. Se você 

ainda não tem o aplicativo da PIBJC baixe agora pelo 

Play store do seu aparelho móvel. 

Os nossos Cultos MINI e de juniores estão sendo 

transmitidos ao vivo aos domingos em nosso canal Pib   

Jardim Camburi, no YouTube. Culto MINI às 18h30, e 

Culto de Juniores às 19h30. 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 





   

 

 

 

 

     Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

 Célula KIDS 

ATIVIDADE  
 3 – 6 anos 

 

 

CARTA 25 - A TERRA PROMETIDA DE CANAÃ – NÚMEROS: 13 E 14 (RESUMIDOS) 

VEJA AS REAÇÕES DAS PESSOAS AO RECEBERM AS BOAS NOTÍCIAS DE JOSUÉ E CALEBE 

1) COMPLETE OS ESPAÇOS QUE ESTÃO FALTANDO NO DESENHO; PINTE A IMAGEM BEM BONITO. 



   

 

 

 

 

     Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

 Célula KIDS 

ATIVIDADE  
 3 – 6 anos 

 



   

 

 

 

 

 

    Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

 Célula KIDS 

ATIVIDADE  
7 - 8 anos 

 

 

 

CARTA 25 - A TERRA PROMETIDA DE CANAÃ – NÚMEROS: 13 E 14 (RESUMIDOS) 

1) VEJA JOSUÉ E CALEBE CARREGANDO AS UVAS DA TERRA PROMETIDA; PINTE A IMAGEM 

BEM BONITA.  

 


