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QUEBRA-GELO  

Verdade ou mentira: Faça uma roda com as crianças 

sentadas. Deixe uma criança sem lugar para sentar. À 

medida que você fizer as perguntas abaixo, as crianças 

devem dizer se é "verdade" ou "mentira". Quem 

acertar fica no seu lugar, mas as crianças que errarem 

devem trocar de lugar umas com as outras. Aquela que 

estiver no meio da roda deve aproveitar para tentar se 

sentar. Quem sobrar fica no meio da roda e começa de 

novo, até conseguir um lugar nas próximas perguntas. 

Frases: Josias foi um rei: Verdade / Josias começou a 

reinar com quinze anos: Mentira / Adorar ídolos é 

pecado: Verdade / Josias era rei da Inglaterra: Mentira 

/ Os servos do rei acharam um carro no templo:  

Mentira/ Guardar a Palavra no coração é praticá-la:  

Verdade.  

 

 
“Guardo no coração as tuas palavras.” 

(Salmos 119:11) 
 

 

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: JOSIAS, O REI DE 8 ANOS 

Texto bíblico: 2 Reis 22.1-24; 2 Crônicas 34; 35. 

Osias tinha oito anos de idade quando se tornou rei de 

Judá. Ele fez o que agradava a Deus. Derrubou todos 

os lugares de adoração aos ídolos, como também os 

médiuns e adivinhos. Ainda bem moço, Josias começou 

a adorar o Deus do seu antepassado Davi. Certo dia, 

ele enviou trabalhadores para conserta rem o Templo. 

E o sacerdote disse: "Achei o Livro da Lei aqui no 

Templo, o livro escrito por Moisés". Então, o rei e todos 

foram até o Templo, desde os mais importantes até os 

mais humildes. E leu diante deles o Livro da Aliança, 

que havia sido achado no Templo. Ele fez com Deus 

uma aliança, que eles The obedeceriam e guardariam 

as suas leis com todo o coração. E também cumpririam 

tudo como estava escrito no livro. Josias acabou com 

todos os ídolos que havia e fez com que todos os 

israelitas adorassem o Senhor, seu Deus. Enquanto 

Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor. 

E o rei Josias comemorou em Jerusalém a Festa da 

Páscoa em honra a Deus. Nenhum outro rei de Israel 

comemorou a Festa da Páscoa como Josias fez com os 

sacerdotes e com o povo de Israel. 

O REI JOSIAS OBEDECEU À PALAVRA DE DEUS 

Josias foi um bom rei Osias foi um bom rei. Ele 

começou a reinar em Israel aos oito anos e, aos 

dezesseis, começou a buscar a Deus. Quando Josias 

começou a reinar, o povo estava adorando a muitos 

ídolos e praticando a feitiçaria. Então, Josias mandou 

tirar todos os ídolos do meio do seu povo e acabou 

com todo tipo de feitiçaria, pois ele sabia que isso era 

um pecado terrível diante de Deus. Deus se agradou 

da decisão do rei Josias e por isso ele foi bem-sucedido 

como rei. Mas algo muito importante aconteceu: os 

servos do rei Josias acharam uma parte da Bíblia no 

templo enquanto eles estavam trabalhando. Naquela 

época, não havia muitas Bíblias escritas como nós 

temos hoje. Existiam apenas algumas partes dela, 

escritas em rolos de papel, e elas ficavam guardadas 

no templo. Somente algumas pessoas podiam ler a 

Bíblia. Por essa razão, quando acharam essa parte da 

Bíblia, todos ficaram muito alegres. Então, o rei Josias 

juntou todo o povo para ouvir o que estava escrito na 

Bíblia. Depois de ler o que estava escrito, ele descobriu 

que o povo não estava obedecendo a Deus e fez um 

juramento diante de Deus de que ele e todo o povo 

iam obedecer às leis do Senhor. Por isso, Deus o 

abençoou e ele foi um grande rei. 

GUARDAR A PALAVRA É PRATICÁ-LA 

Você sabia que é muito importante ler a Bíblia? Sim. 

Esse foi o segredo do sucesso do rei Josias. Quando 

começou a reinar, ele tinha oito anos. Era uma criança.  
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Mas, desde pequeno, aprendeu que a Bíblia é a Palavra 

de Deus e por isso começou a ler e a estudar a Bíblia. 

Naquela época, o rei Josias lia só uma parte da Bíblia, 

que estava escrita, mas hoje você tem a Bíblia toda 

escrita em sua casa e pode lê-la todos os dias. Quem 

tem uma Bíblia em casa? Você precisa aprender a ler a 

Bíblia e praticar o que está escrito nela. Veja só o que 

está escrito no Salmo 119.1: "Guardo no coração as 

tuas palavras, para não pecar contra ti". Por exemplo: 

quando a Bíblia diz que os filhos devem respeitar os 

pais, significa que você deve tratar os seus pais com res 

peito. É assim que guardamos a Palavra, quando 

obedecemos e fazemos o que a Bíblia ensina. Foi isso 

que o rei Josias fez, ele leu e obedeceu. Se você já sabe 

ler, então pode começar a ler a Bíblia em casa ou pedir 

que alguém leia para você. Comece lendo os 

Evangelhos: o livro de Mateus, Lucas, Marcos ou João. 

Leia pequenas partes a cada dia ou alguns versículos 

por dia. O mesmo que aconteceu com Josias vai 

acontecer com você, você vai se sair bem melhor na 

escola, vai viver bem com seus colegas e também em 

casa e, certamente, quando crescer, terá muito 

sucesso. Essa é a promessa de Deus para todos que 

guardam a sua palavra. 

 

COMPARTILHAMENTO   

1. Quem foi Josias? Um rei de Israel. 

2. Com quantos anos ele começou a reinar? Com 

oito anos. 

3. O que Josias fez para aprender a ser um bom 

rei? Ele começou a ler a Palavra de Deus.  

4. O que ele fez para ajudar o seu povo a voltar a 

adorar a Deus? Destruiu as imagens dos 

ídolos. 

5. O que os servos do rei Josias acharam no 

templo? Uma parte da Bíblia. 

6. Onde Deus diz que você deve guardar a 

Palavra d'Ele? No coração. 

7. O que é "guardar a Palavra"? É praticar a 

Palavra e fazer o que está escrito na Bíblia. 

 

 

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. 

Nesse domingo pela manhã não teremos EBD MINI 

pois haverá assembleia. Às 18h30 programação 

normal com salas e Culto MINI & JR. Esperamos vocês! 

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 

 

 





   

 

 

 

 

 

CARTA 36 – JOSIAS, O REI DE 8 ANOS 

ATIVIDADE  

  7 - 8 anos 

 

ENCONTRE AS PALAVRAS ESCONDIDAS NA IMAGEM E COMPLETE O VERSÍCULO ABAIXO.  

DEPOIS PINTE A IMAGEM BEM BONITA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

CARTA 36 – JOSIAS, O REI DE 8 ANOS 

ATIVIDADE  

  3 - 6 anos 

“Guardo no coração as tuas palavras.” (Salmos 119:11) 

 

PINTE A IMAGEM BEM BONITA! 

 

 

 

 

 

 

 

 


