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QUEBRA-GELO  

Material: uma caixa escrita com a frase: Palavras de fé. 

Hoje, eu trouxe uma caixa com algumas novidades, 

vamos ler o que está escrito nela? (...) Essa caixa 

representa o nosso coração, pois as palavras de fé 

devem estar guardadas lá dentro e, na hora certa, você 

deve dizê-las. Peça para as crianças tirarem as frases 

da caixa e, à medida que você for perguntando, eles 

respondem com a frase mais adequada. (por exemplo: 

se alguém diz que está desanimado, o que ele precisa 

ouvir? (deixe que eles respondam com a frase da 

caixa) “O Senhor é a minha força!"; se alguém está 

doente, qual palavra de fé de vemos falar para ele? 

(outra frase) "Seja curado em nome de Jesus!"  Isso 

mesmo! As palavras de fé são muito importantes. Por 

isso, hoje vamos falar sobre Josué e como ele venceu 

os seus inimigos, falando palavras de fé. 

Oração breve 

Senhor Jesus, obrigada por mais esse dia! Se faça 

presente no nosso encontro de hoje e nos ensine a 

fortalecer a nossa fé!  

 

EDIFICAÇÃO 

Tema: JOSUÉ ORA, E O SOL E A LUA PARAM! 

Texto Bíblico: JOSUÉ 10: 1-25/24:1-15 

Josué falou com autoridade: A Bíblia diz que Josué e 

seu exército tiveram que lutar contra cinco reis e seus 

exércitos de uma só vez. Com certeza não foi uma 

batalha fácil de vencer. Imagine se você sozinho 

tivesse que enfrentar cinco meninos de uma vez! Não 

seria algo fácil, não é mesmo?  Mas como será que 

Josué conseguiu vencer todos eles? Será que ele pediu 

para Deus enviar anjos para lutarem por ele? Não. Será 

que ele pensou em desistir? Também não. Josué fez 

uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes. Ele 

falou com autoridade e ordenou que o Sol parasse no 

céu e a Lua também. Por que será que Josué fez isso? 

Por que ele precisava de mais tempo para lutar e 

vencer seus inimigos, pois eles eram muitos.  A Bíblia 

diz que Deus atendeu à oração de Josué e o Sol ficou 

parado no céu quase um dia inteiro. Esse foi o dia mais 

longo que já existiu, porque o tempo parou! Isso não é 

incrível? Deus fez o tempo parar, assim, Josué teve 

tempo suficiente para vencer todos aqueles cinco 

exércitos.   

Deus deu a você autoridade para orar: O que Josué 

realizou naquele dia foi algo muito grande. Mas você 

sabia que Deus também quer fazer coisas grandes 

através de você? Por isso, você precisa aprender a orar 

com autoridade. Olha o que Jesus disse: "Eu dei a 

vocês autoridade para vencer toda a força do inimigo" 

(Lucas 10.19).  Jesus disse que já nos deu autoridade 

para vencer. Por isso, quando você for orar, precisa 

usar a sua autoridade contra o diabo, pois ele é o seu 

inimigo. A arma que você deve usar contra ele é a 

Palavra de Deus porque a Palavra de Deus na sua boca 

tem muito poder. Para que você possa orar com 

autoridade, você precisa saber de duas coisas muito 

importantes:  PRIMEIRA: Deus QUER realizar milagres! 

Deus não apenas pode, mas Ele QUER fazer milagres; 

SEGUNDA: Deus quer usar VOCÊ para realizar 

milagres! Jesus fazia muitos milagres, mas um dia Ele 

mandou os seus discípulos irem pelas nações e 

realizarem os mesmos milagres.  Você já viu como o 

guarda de trânsito consegue parar os carros apenas 

levantando o braço? Como ele consegue fazer isso?  

Quando Jesus disse que Ele nos deu autoridade para 

orar, significa que, quando oramos em nome de Jesus, 

o diabo reconhece a nossa autoridade e por isso ele 

tem que obedecer. Quando você deve orar assim? Por 

exemplo: você pode orar com pessoas doentes e 

declarar a cura em nome de Jesus; você pode pregar e 

falar de Jesus para seus amigos com autoridade; você 

pode repreender demônios de briga, de violência e 

outros, em nome de Jesus, e eles terão que obedecer 

e ir embora. Para usar a sua autoridade, você precisa 

abrir a boca e falar, assim como Josué creu e falou. 

Hoje, Deus quer usar você para conquistar cidades 

para o reino de Deus. Você crê nisso? Então você pode 

começar orando pela sua família. Josué fez uma 

declaração muito importante, ele disse:  
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“Eu e minha casa serviremos ao Senhor!” Josué não 

apenas conquistou a terra de Canaã, ele conquistou 

toda a sua família para o Senhor. Agora é a sua vez de 

conquistar a sua família! Vamos declarar o mesmo que 

ele falou: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor!” 

(Josué 24.15). 

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Quantos reis se ajuntaram para lutar contra 

Josué? R: Cinco reis. 

2. O que Josué fez para ganhar tempo para 

vencer a batalha? R: Ele orou, e o Sol e a Lua 

pararam no céu durante um dia inteiro. 

3. Qual era a arma secreta de Josué? R: A 

autoridade. 

4. Por que Josué mandou o Sol e a Lua pararem 

no céu? R: Porque ele precisava de tempo para 

vencer seus inimigos, pois eram muitos. 

5. Quanto tempo o Sol ficou parado no céu? R: 

Quase o dia inteiro. 

6. Josué venceu a batalha, sim ou não? R: Sim. 

Qual o nome da terra onde Josué conquistou 

muitas cidades? R: Canaã. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção Líder!  

 Todo domingo na PIBJC temos:  

EBD presencial,  

para crianças de 3 até 13 anos às 10h.  

Culto MINI e Juniores,  

para crianças de 0 até 12 anos às 18h30.  

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. 

 

 Chegou o mês das crianças!  

Queremos celebrar a Deus com muita alegria pela vida 

de cada criança. E você, líder de célula MINI também 

está convidado. 

 

 

 

No sábado, dia 16 de outubro, às 15h30, teremos um 

CULTO MINI ESPECIAL para crianças de 0 a 8 anos. 

Uma tarde recheada de recreação, teatro e louvor, no 

centro de celebrações da PIBJC. Incentive os pais e as 

crianças da sua célula a participarem e levarem um 

amiguinho. Vai ser demais! 

As inscrições já estão abertas. Segue o link de 

inscrição: 

https://forms.gle/5zUYvWRMnH5zuZ9bA 

 

Tenha uma semana abençoada! 
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    Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

Célula KIDS 

ATIVIDADE  
 3 – 8 anos 

 

 

 

CARTA 28 - JOSUÉ ORA, E O SOL E A LUA PARAM! - JOSUÉ 10: 1-25/24:1-15 

O PODER DO AMOR DE DEUS POR NÓS E TÃO GRANDE QUE ATRAVÉS DE JESUS E DO SEU 

AMOR, NÓS PODEMOS REALIZAR MILAGRES; 

1) PINTE A IMAGEM BEM BONITA; RECORTE ONDE ÉE INDICAGO.  

 


