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QUEBRA-GELO  

Material: lanternas e brindes (pode ser uma bala) 

Leve várias lanternas, se possível uma para cada 

criança. Esconda os brindes em vários lugares do local 

onde elas se reúnem. Apague a luz e dê a lanterna para 

elas. Ao sinal do líder todas devem ligar a lanterna e 

começar a procurar os brindes. Quem achar devolve a 

lanterna e espera até que todos encontrem.  

Quando trabalhamos em equipe todos ganham! 

 

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: GIDEÃO E OS 300 VALENTES 

Texto Bíblico: Juízes 6:1-16; 7:1-22; 8.28. 

O povo de Israel pediu socorro ao Senhor porque seus 

inimigos, os midianitas, eram mais fortes do que eles. 

Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse:    

- Homem valente! O Senhor está com você! Vá e livre 

o povo de Israel dos midianitas.  

Gideão respondeu: - Senhor, como posso libertar 

Israel? A minha família é a mais pobre, e eu sou o 

menor da minha família.  

Mas, o Senhor disse: - Eu o ajudarei.  

Então, Gideão juntou milhares de homens, mas Deu 

disse: - Tem gente demais. Com apenas trezentos 

homens, eu lhes darei a vitória. Diga aos outros que 

voltem para casa. Naquela noite o Senhor disse a 

Gideão: - Levante-se e ataque o acampamento do 

inimigo!  

Gideão e seus homens seguravam uma tocha na mão 

esquerda e uma trombeta na mão direita. Eles 

tocaram as trombetas e gritavam: “Pelo Senhor e por 

Gideão!” Então, o Senhor Deus fez com que os homens 

do acampamento atacassem uns aos outros com as 

suas espadas. Assim, eles foram derrotados pelo 

exército de Israel. 

 

Deus escolhe os fracos: 

Os fortes não confiam em Deus porque eles confiam 

na sua própria força. Por isso, Deus escolhe os fracos 

ou os que não são tão inteligentes. Pessoas parecidas 

com Gideão que se acham fracas, mas que confiam em 

Deus e creem no seu poder.  

Gideão juntou um exército grande, mas Deus o 

mandou escolher 300 homens. Os inimigos eram 

muitos, como a areia da praia. Já parou para pensar 

quantos grãos de areia tem na praia? Milhões! Nem dá 

para contar! Enquanto exército de Gideão era 

pequeno, o exército inimigo era muito grande. 

Como será que Gideão conseguiu vencer? Porque 

Deus estava com ele. Vamos mostrar como aconteceu 

essa batalha (use um bolo com palitos). De um lado 

estava o acampamento inimigo com muuuuitos 

soldados! (mostre os 40 palitos), e do outro estava 

Gideão com os 300 homens segurando trombetas e 

tochas (mostre 7 palitos). Quando Gideão e seus 

homens chegaram perto do acampamento inimigo, 

eles tocaram as trombetas e acenderam as tochas 

(acenda os 7 palitos de fosforo que representam 

Gideão). Então, os inimigos ficaram apavorados e 

começaram a lutar entre si. Deus os confundiu. e assim 

eles foram derrotados.   

As tochas acesas representam a fé. Gideão confiou em 

Deus e por isso venceu inimigos mais fortes do que ele. 

Você também não precisa ser forte para vencer, você 

só precisa confiar em Deus. 

Às vezes, é no meio de uma situação difícil que você 

aprende a orar. Foi assim que Gideão aprendeu a lutar. 

Embora ele fosse o menor da sua casa, descobriu que 

só precisava confiar na força de Deus. Isso também 

serve para as crianças nos dias de hoje, pois a Bíblia diz 

em 1 Coríntios 1.27 assim: “Deus escolheu as coisas 

fracas do mundo para envergonhar as fortes”. Vamos 

repetir juntos!?  

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Como se chamavam os inimigos de Israel? 

R:Midianitas. 
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2. Como se chamava o homem que Deus usou 

para vencê-los? R: Gideão. 

3. O que Gideão disse para deus como desculpa 

para não lutar? R: Que ele era o menor da sua 

família. 

4. Como foi que o anjo chamou Gideão? R: 

Homem valente! 

5. Com quantos homens Gideão foi à guerra? R: 

300 

6. O que eles seguravam nas mãos? R: 

Trombetas e tochas. 

7. O que significam as tochas acesas? R: A fé. 

8. O que os inimigos fizeram quando ouviram as 

trombetas? R: Eles começaram a lutar entre si. 

9. Que tipo de pessoas Deus escolhe as fracas ou 

as fortes? R: As fracas. 

10. Onde está escrito isso na Bíblia? R: Em 1 

Coríntios 1.27: “Deus escolheu as coisas fracas 

do mundo para envergonhar as fortes”. 

 

Final: Sirva o bolo de Gideão para as crianças. 

 

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. 

 

Tire uma foto do encontro de hoje e marque a gente 

no istagram: @minipibjc 

 

 

Tenha uma semana abençoada! 





   

 

 

 

 

 

CÉLULA MINI 

3 – 6 ANOS 

CÉLULA 30 - GIDEÃO E OS TREZENTOS VALENTES – JUÍZES 6:1-16 / 7:1-22 / 8:28 

1) FOI NESSE MOMENTO QUE GIDEÃO SEPAROU OS SEUS 300 VALENTES! VAMOS PITAR A IMAGEM A 

ADEIXAR BEM BONITA? 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

CÉLULA MINI 

7 – 8 ANOS 

CARTA 30 - GIDEÃO E OS TREZENTOS VALENTES – JUÍZES 6:1-16 / 7:1-22 / 8:28 

 

1) DESCUBRA O CAMINHO DE GIDEÃO E SEU EXÉRCITO ATÉ O ACAMPAMENTO INIMIGO.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) PINTE OS NÚMEROS E DESCUBRA QUANTOS ERAM OS SOLDADOS DO EXÉRCITO DE 

GIDEÃO QUE GANHARAM UMA GRANDE BATALHA.  

 


