
   

 

 

 

 

 CARTA KIDS 26 | Semana 19/09/2021 

Mensagem para 

Células  
KIDS 

 

QUEBRA-GELO  

Quem gosta de praticar esportes? Qual esporte você 

pratica? futebol, natação, judô... 

 

Oração breve 

Senhor Jesus, obrigada por mais esse encontro da 

célula! Esteja conosco nessa noite, em Nome de Jesus, 

amém.  

 

EDIFICAÇÃO 

Tema: JOSUÉ CONQUISTA JERICÓ 

Texto Bíblico: Josué 1.1-6 / 2.1-23/6.1-27 

Moisés foi o líder do povo de Israel por muito tempo. 

Porém, quando ele ficou velho e morreu, Deus 

escolheu Josué para ser o novo líder do povo. Antes de 

Josué começar a liderar, Deus falou para ele: “Seja 

forte e corajoso!” Vamos repetir o que Deus disse para 

Josué? (deixe as crianças falarem) Deus disse isso a 

Josué porque já sabia que Josué teria que lutar contra 

inimigos muito fortes, mas não era para ele ter medo, 

e sim enfrentá-los com muita coragem, pois Deus 

estaria com ele.  

O medo não vem de Deus  

Vamos falar juntos: - O medo não vem de Deus! A 

Bíblia diz assim: “Deus não nos torna medrosos; mas 

nos enche de poder!”. A cidade de Jericó foi a primeira 

que Josué teve que conquistar. Mas ela era uma cidade 

muito difícil de entrar, pois tinha muros muito altos, 

portões muito fortes e soldados valentes. Josué teria 

que ser muito forte para conseguir conquistar Jericó, 

mas Deus deu um plano para ele. Contudo, para o 

plano funcionar, Josué tinha que fazer exatamente o 

que Deus dissera. Deus disse para Josué marchar em 

volta da cidade com o exército à frente e os sacerdotes 

carregando a Arca, durante seis dias. Eles deveriam 

fazer isso uma vez ao dia e depois voltar para o 

acampamento. E, somente no sétimo dia, Deus daria a 

vitória para Israel.  Não parecia algo difícil de fazer, 

mas era uma maneira diferente de guerrear, por isso 

ele teve que confiar em Deus e acreditar que esse 

plano ia dar certo. Ele explicou o plano de Deus para o 

povo e, durante seis dias, os soldados armados foram 

à frente, depois os sacerdotes com a Arca, e todos 

marcharam ao redor da cidade sem falar uma palavra. 

Enquanto o povo da cidade ficava assustado, Josué 

ficava mais corajoso.  

A oração vence o medo  

Todo atleta precisa treinar muito para vencer seus 

adversários. Mesmo o melhor jogador do mundo 

precisa treinar muito para jogar bem. Para ganhar um 

campeonato, ele precisa vencer muitos jogos, não 

basta ganhar apenas uma partida. Além disso, depois 

do jogo ele continua treinando com o seu time. Assim, 

quando chega o dia do outro jogo, ele não tem medo 

de perder, mas tem coragem para vencer. É assim que 

nós vencemos o nosso inimigo, o diabo, através da 

oração. Para jogar bem, é preciso treinar – para vencer 

o diabo, é preciso orar! O diabo é um derrotado por 

que Jesus o venceu na cruz! Mas, ainda assim, a arma 

que ele usa contra nós é o medo. Pois ele sabe que o 

medo faz você se sentir fraco. Assim, ele lança 

pensamentos de medo na sua mente, como medo de 

ficar sozinho, medo de morrer, medo do escuro e 

outros tipos de medo.  Mas você pode vencer o medo. 

E a maneira de vencer o medo é através da oração! 

Quando você começa a orar, você fica forte e o diabo 

fica fraco. Quando você ora, o diabo vai ficando fraco 

e desiste de lutar contra você. É a oração que enche 

você de fé para vencer.  

A presença de Deus me faz corajoso 

Vamos falar isso todos juntos: - A presença de Deus me 

faz corajoso! Josué sabia que Deus estava com ele 

porque Deus disse assim: “Josué, você nunca será 

derrotado, pois Eu estarei com você e nunca o 

abandonarei” (Josué 1.5). Além de falar isso para 

Josué, Deus deu a ele uma arma secreta, sabe o que 

era? A Arca da Aliança.  

A arma secreta: A arma secreta de Josué para vencer a 

cidade de Jericó foi a Arca da Aliança. Vocês se 

lembram da Arca que Deus mandou Moisés fazer e 

colocar na Tenda? Era exatamente a mesma. A Arca 

simbolizava a presença de Deus. Assim, onde a Arca  
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estivesse, a presença de Deus também estaria. Por 

isso, Deus mandou Josué levar a Arca enquanto eles 

andavam em volta da cidade de Jericó. Assim, ninguém 

teria medo de lutar, pois a presença de Deus lhes daria 

coragem para vencer. E foi isso que aconteceu. No 

sétimo dia, quando Josué deu o sinal, os sacerdotes 

tocaram as trombetas, todo o povo gritou bem alto e 

os muros da cidade caíram por terra. Então o exército 

de Israel entrou e tomou a cidade. Nesse dia, todos 

tiveram que lutar, mas primeiro eles tiveram que 

confiar em Deus.   

Deus tem muitas formas de demonstrar o poder dele. 

Por isso, não fique desanimado! Porque Deus sempre 

estará ao seu lado. E, na hora certa, Deus lhe dará a 

vitória, como Ele deu a Josué.  Portanto lembrem-se 

do que a Bíblia diz: "O Espírito de Deus não nos torna 

medrosos; mas nos enche de poder" (2 Timóteo 1.7). 

Vamos declarar juntos!  

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Quem Deus escolheu para ficar no lugar de 

Moisés?  R: Josué.   

2. O que Deus disse a Josué? R: Seja forte e 

corajoso!   

3. Como se chamava a primeira cidade que Josué 

teve que conquistar? R: Jericó.   

4. O que Deus mandou Josué fazer para 

conquistar a cidade? R: Andar em volta da 

cidade durante seis dias e no sétimo dia tocar 

as trombetas e gritar.   

5. O que Deus mandou levar junto com eles para 

rodear a cidade? R: A Arca da Aliança.   

6. O que significava a Arca? R: A presença de 

Deus.   

7. O que aconteceu no sétimo dia? R: Os muros 

de Jericó caíram.  

8. O que eles fizeram depois que os muros da 

cidade caíram? R: Eles entraram e tomaram a 

cidade. 

 

 

 

 

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 26 - JOSUÉ CONQUISTA JERICÓ - Josué 1.1-6 / 2.1-23/6.1-27 

1) VEJA SÓ JERICÓ COM OS MUROS DESTRUIDOS!! PINTE A IMAGEM BEM BONITA!!!  

 

 



   

 

 

 

 

     Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

 Célula KIDS 

ATIVIDADE  
 7 – 8 anos 

 

 

CARTA 26 - JOSUÉ CONQUISTA JERICÓ - Josué 1.1-6 / 2.1-23/6.1-27 

1) PINTE A IMAGEM BEM BONITA!!!  

 

 


