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QUEBRA-GELO  

Vamos brincar de sentido e descanso! Essa é uma 

versão da brincadeira “vivo ou morto”. As crianças vão 

alternar entre as posições de sentido e descanso sob o 

comandante do líder. Aquele que errar sairá da 

brincadeira e se sentará, até que reste apenas uma 

criança. O vencedor será o comandante e reiniciará a 

brincadeira. Vamos lá!? 

 

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: DÉBORA, A MULHER QUE CONFIOU 

Texto Bíblico: Juízes 4 e 5. 

Deus mandou ajuda:  

Vocês se lembram que o povo de Israel obedecia às 

ordens de Deus e tudo corria bem? Com a ajuda de 

Deus eles venceram as batalhas e conquistaram a terra 

que Deus lhes havia prometido. Porém, após a morte 

de Josué e das pessoas que viviam naquela época, os 

seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que Ele 

havia feito pelo povo de Israel.  

Você lembram qual era o primeiro mandamento? Não 

adore outros deuses (Exodo 20.3). Isso mesmo! Mas, o 

povo de Israel se esqueceu e pecou contra Deus 

deixando de adorar o Senhor, o Deus dos seus 

antepassados, que os havia tirado da escravidão no 

Egito, para adorar deuses falsos dos povos que viviam 

ao redor deles.  

O senhor ficou muito irado com o povo de Israel, e 

deixou que fossem atacados e vencidos pelos inimigos. 

O povo sofreu durante 20 anos nas mãos de um rei do 

povo inimigo, chamado Jabim. A Bíblia diz que eles 

tinham muitas armas e 900 carros de guerra de ferro. 

Eles eram os mais poderosos daquela época. O povo 

de Israel tinha muito medo e já não aguentava mais de 

tanto sofrimento. Então, oraram a Deus pedindo 

ajuda. Vocês acham que Deus ouviu? Sim! É claro que 

Deus ouviu, Deus ouve as nossas orações e perdoa os 

nossos pecados quando lhe pedimos perdão.  

Deus então mandou alguém para ajudar o seu povo. 

Ele mandou uma mulher, seu nome era Débora. Ela 

amava muito a Deus e a seu povo também. Ela era juíza 

do povo de Deus, ficava sentada embaixo de uma 

palmeira e quando uma pessoa tinha um problema ou 

uma dúvida ia até lá para conversar com Débora, e ela 

ajudava a resolver o problema. 

Debora dá as instruções de Deus: 

Certo dia, Débora mandou chamar um homem 

chamado Baraque e lhe deu as instruções de Deus para 

a batalha e a promessa de que o Senhor daria a vitória.  

—O SENHOR, o Deus de Israel, está lhe dando esta 

ordem: “Escolha dez mil homens das tribos de Naftali 

e Zebulom e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer 

Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio 

Quisom para lutar contra você. Ele virá com seus 

carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você 

o vença. ” 

Baraque deve ter pensado: como vencer um inimigo 

tão forte? Então disse que só iria para a batalha se 

Débora fosse com ele, pois sabia que ela amava a Deus 

e confiava em Deus. Ela então lhe disse que iria com 

ele, porém, ele não receberia a honra da vitória. Essa 

honra seria de uma mulher, pois uma mulher mataria 

o comandante do exército inimigo.  

Baraque e Débora subiram a um monte com seu 

pequeno exército que não tinha armas, enquanto o 

grande exército inimigo estava embaixo num vale 

perto do rio. Débora encorajou Baraque e seu exército 

a crerem na vitória, fazendo-os lembrar da presença 

de Deus e da sua promessa de vitória. Deus então 

enviou uma tempestade, os carros de guerra dos 

inimigos atolaram na lama, permitindo a vitória dos 

israelitas, que lutaram sob o comando de Baraque.  

Mas, o comandante do povo inimigo conseguiu 

escapar e fugiu. Ele encontrou uma barraca e pediu 

que a mulher o deixasse entrar para esconder-se. O 

nome dela era Jael. Ela deixou o comandante entrar 

lhe deu leite para beber e deixou que ele se deitasse  
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na barraca para descansar. Porém enquanto ele 

dormia, Jael o matou. Quando Baraque chegou, Jael o 

chamou para entrar na barraca e que surpresa ele 

teve, o grande comandante já estava morto, então ele 

se lembrou do que Débora havia falado.   

Débora, Baraque e todo o exército, todos os homens, 

todas as mulheres e todas as crianças do povo de Deus 

ficaram muito felizes por terem sido salvos por Deus 

do inimigo e celebraram cantando um cântico de 

louvor e gratidão a Deus. 

Deus cumpre a Sua palavra. 

Como Débora tinha dito, Deus daria a vitória ao povo 

de Israel. Baraque e seu exército conseguiram derrotar 

os soldados do inimigo, mas Deus usou uma mulher 

para matar o grande comandante inimigo. Débora, 

Baraque e todo o exército, todos os homens, todas as 

mulheres e todas as crianças do povo de Deus ficaram 

felizes por terem sido salvos por Deus do inimigo. Eles 

sabiam que Deus tinha cumprido sua promessa, dando 

a vitória a eles. Os israelitas aprenderam que Deus é 

mais forte que qualquer carro de guerra, qualquer 

comandante, qualquer exército, qualquer deus falso, 

qualquer dificuldade, qualquer problema. Eles 

aprenderam que podiam confiar em Deus.  

Deus quer ajudar você também. Confie Nele como 

Débora fez. Toda vez que você tiver medo ou um 

problema fale o versículo de hoje e ore pedindo a 

ajuda de Deus. “Confio em Deus e não terei medo de 

nada.” Salmos 56.4 

 

COMPARTILHAMENTO 

1. O que Débora era do povo de Deus? R:juíza 

2. Débora tinha um jeito interessante de ajudar 

as pessoas. O que ela fazia? R: Todos os dias 

ficava sentada embaixo de uma palmeira e 

todos que tivessem uma dificuldade ou 

problema iam até ela para conversar e ela os 

ajudava a resolver. 

3. Qual foi o maior problema do povo de Israel? 

R: Esqueceram de tudo que Deus havia feito e 

começaram a adorar outros deuses. 

 

 

4. O povo de Deus estava com muito medo do 

exército do rei Jabim, então o que fizeram? R: 

Oraram a Deus pedindo ajuda. 

5. Quem Deus mandou Débora chamar para 

ajudar? R: Baraque 

6. O que Débora disse à Baraque? R: Deu as 

instruções de Deus para a batalha e a 

promessa de que o Senhor daria a vitória.  

7. Como foi a batalha? Quem venceu? Baraque e 

seu pequeno exército ficou perto do rio, Deus 

enviou uma tempestade, os carros de guerra 

dos inimigos atolaram na lama, permitindo a 

vitória dos israelitas.  

 

RECADINHOS PARA O 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! 

https://forms.gle/5zUYvWRMnH5zuZ9bA
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CARTA 29 - DÉBORA, A MULHER QUE CONFIOU - JUÍZES 4 E 5 

1) SIGA A NUMERAÇÃO EM ORDEM CRESCENTE E DESCUBRA O QUE DÉBORA E BARAQUE FIZERAM 

DEPOIS DA VITÓRIA.  
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ATIVIDADE 
3-6 ANOS 

 

 

CARTA 29 - DÉBORA, A MULHER QUE CONFIOU - JUÍZES 4 E 5 

1) CIRCULE O EXÉRCITO VENCEDOR E FAÇA UM X NO EXÉRCITO DERROTADO! PINTE A IMAGEM BEM 

BONITA!  

 

 


