
 
 

 

 
CANAÃ. 

 

 

OBJETIVO: Mostrar para cada criança que para experimentar o Novo sempre 

teremos algum desafio. 
 

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre a 

sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes com 

canções, aplausos e abraços. (aproveite para incentivá-los a trazerem 

visitantes) 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

LOUVOR:  Egito (Isaias Saad) 

 

 

QUEBRA GELO: CAÇA AO TESOURO - Jogam duas equipes. Todos eles 

vão receber um mapa bem elaborado (feito em uma cartolina), onde 

haverão várias dicas pistas, que levam ao tesouro (algo que o líder 

escondeu em algum lugar). As crianças de cada grupo elegeram um líder 

que será o JOSUÉ do grupo, ele dará a direção para as outras crianças, 

até chegar onde está o tesouro, conforme as pistas do mapa. Vence a 

equipe que encontrar o tesouro. 

(Sugestão de brincadeira após a ministração da Carta Kids). 

 

 

COMPARTILHANDO A PALAVRA: 

Leitura da Bíblia: Números 13. 

Josué 1,3 e 4. 

 

       Paz, crianças!!! 

       Nesse mês de Outubro rompemos um limite de váaaaarios que ainda 

iremos romper pra glória de Deus, saímos do nosso templo onde cultuamos 

por mais de 50 anos, pois entendemos que precisávamos alargar as nossas 

estacas, pois se Deus quer nos dar a nossa cidade, precisamos estar 

preparados, e isso inclui ter espaço para mais pessoas, né? 

E parece que já está pequeno (glória a Deus), realmente o Jordão é a nosso 

lugar de passagem. 

        Tem um povo que atravessou o Jordão, um povo no qual nos inspiramos e 

iremos aprender um pouco mais sobre eles, mas vamos do início? 

         Deus sempre teve um plano para nós, ele disse a Abraão que o faria pai 

de uma multidão, lembra dessa história? Ele também disse que o povo ficaria 

cativo por 400 anos, mas ele os resgataria. 

         É nesse ponto que queremos nos aprofundar. 

Essa história começa com Moisés e nós falamos sobre ele na semana passada, 

lembra? 

        Ele rompeu um limite quando disse sim para o Senhor e viveu coisas 

incríveis. 

        Moisés viveu 120 anos, nas  Campinas foi seu último encontro com Deus, 

onde Deus o mostrou toda Canaã. Deus relembrou a promessa que fez a 

Abraão, A Isaque  e a Jacó que lhes daria uma terra,   lembrou de tudo que 

disse a ele desde o Egito, que seu povo não seria mais escravizado por Faraó, 

que os livraria desse opressor, que os conduziria pelo deserto  e os levaria  a 

uma boa terra, ali ele  o alertou  que ele não entraria em Canaã, que Josué 

seria o líder que conduziria o povo, pois daquela geração passada, dois 

entrariam na terra prometida, Josué e Calebe. 

Moisés morreu ali, vale aqui ressaltar que vida extraordinária que ele teve. 

         Depois que Moisés morreu, Josué tornou-se o novo líder do povo de 

Israel. E Deus quis mostrar ao povo que assim como estava com Moisés, Eles 

precisavam atravessar o rio Jordão para chegar a Canaã, também era com 

Josué.  

        Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou 

de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio. Na parte de baixo, o rio 

secou completamente até o mar Morto. Então o povo passou para o outro 

lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra 

seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do 

rio Jordão, Acreditam? 

Deus é muito poderoso! 

K I Ds 



         Além de prometer um lugar pra eles habitarem, cuidou em todo o 

trajeto, abriu o mar vermelho, fez as águas do Jordão pararem de correr 

para o seu povo passar, Deus e seus planos para nós... 

           

1-A TERRA ERA BOA,MAS HAVIA GIGANTES. 

 

 

       Deus prometeu que eles não mais vagariam pelo deserto, mas que teriam 

uma terra pra cuidar, um lugar pra construírem suas casas, um lugar fixo para 

habitarem, Deus escolheu Canaã, a bíblia diz que era uma terra fértil que 

tudo que se plantava dava, os cachos de uva eram tão grandes que precisavam 

de 2 homens para carregar,  por isso a expressão que a terra manava leite e 

mel, porém havia gigantes, isso mesmo, homens enoooooooormes. 

        Quando eles chegaram ao acapamento com essa notícia o povo ficou 

muito assustado. Esqueceram da terra fértil, maravilhosa e só conseguiam 

pensar nos gigantes que haviam lá, mas cá pra nós o que são gigantes diante 

de um Deus que enviou 10 pragas para mostrar seu poder a Faraó, ainda abriu 

o mar para seu povo passar, cuidou deles no deserto, vestiu, alimentou, fez 

brotar água da rocha, Duvidaram que Deus não entregaria aqueles gigantes 

nas mãos deles também? “Quero trazer à memoria o que me pode dar 

esperança."  

Lamentações 3:21. 

        O medo, a dúvida estava os impedindo de romper, de acreditar, de 

prosseguir, estavam tãaaaaaaao perto. 

Quantas vezes isso já não aconteceu com você? 

 

2-  NA BENÇÃO SEMPRE HAVERÁ DESAFIOS. 

 

       Ao longo das escrituras sempre veremos pessoas que precisaram romper, 

Temos o exemplo de Davi, que também se deparou com o gigante Golias, 

porém seu tamanho não o acovardou, nem as armas que ele tinha o deixaram 

amedrontado, porquê ele sabia quem estava com ele, “Tu vens contra mim, 

com espada e escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos 

exércitos”. 1 Samuel 17:45. 

 

 VOCÊ SABIA- Você sabia que o próprio Deus sepultou Moisés,e nunca 

se achou o corpo dele. Será que ele foi arrebatado? ((Êxodo 34)). 

 

CONCLUSÃO: Quando aparecem os grandes desafios é sinal que a benção 

está bem pertinho de chegar, e aí é a nossa hora de avançar em Deus, não 

vamos olhar pras nossas limitações, incapacidade, vergonha, Deus tem uma 

Canaã (diplomas) pra gente possuir, mas pra chegar lá temos que atravessar o 

Jordão, pode haver muitos gigantes (avaliações) no caminho, mas Eu sei que 

és poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. 

(Efésios 3:20). 

Deus é com você vai lá e conquiste a terra que ele já te deu por herança. 

Por: Juliana Soares. 

 

 VAMOS ORAR?  Pai, teus planos são maiores que os meus, me dá força 

e ousadia pra avançar e cumprir teus propósitos na minha vida na minha 

casa. Em nome de Jesus, Amém. 

 

Você já entregou sua vida pra Jesus? 

Você deseja decidir hoje obedecer a palavra de Deus sempre? 

 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de agradecer 

pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com um coração grato. 

Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus pra tudo e como é bom estar 

nessa dependência. Deus tudo pode! 

 

 
 

HORA DAS ATIVIDADES! 
 

AVISOS: culto kids – Domingo às 10h (EBD) e 19h Culto Kids (leve seus 

amiguinhos). 

Dia 24 de Outubro é a inauguração da igreja da criança, te espero 

heim!!!! 
 

                      HORA DO LANCHE! 
 

ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 

pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas etc. e não se esqueça de Compartilhar conosco! 

Whatsapp (21) 9 7277-2968/Noeli Lima. 

 

Para Colorir enquanto reconta a história para seu amigo(a): 



  
 

 

Para Colorir enquanto reconta a história para seu amigo(a): 

 

 


