
 
 

                                CORAGEM! 

 

 

 

OBJETIVO: Devemos confiar em Deus em todo tempo, só ele pode nos ajudar 

a vencer as batalhas, mesmo  as mais difíceis. 
 

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: Seja forte e corajoso- Isadora Pompeo. 

 

COMPARTILHANDO A PALAVRA: 

Juízes 6 a 8. 

 

         Hoje vamos falar um pouco sobre Gideão, ele era um dos juízes de Israel. 

Depois que os Hebreus entraram na terra prometida (Canaã), eles não 

nomearam Reis ou Príncipes, eles eram governados por diversos Juízes, cada 

um atuava em uma região. 

Gideão precisou de muita Coragem, pois havia um problemão pra enfrentar. 

Quer saber da história? 

Então, chega mais que vou te contar. 

Naquela época Israel ainda não tinha um exército fortão, na verdade eles não 

tinham nem preparo para lutar contra povos mais fortes, mas Deus sempre 

cuidou deles e eles conseguiram sobreviver. 

        A terra que foi prometida a Abraão, porém foi conquistada por Josué 

depois que os hebreus saíram do Egito, as vezes o povo seguia os ensinamentos 

de Moises, mas tinha época que o povo resolvia adorar a deuses estrangeiros. 

Havia muitos povos ao redor do povo de Israel, um deles eram os Midianitas, 

um povo numeroso, que sempre que ia lutar, vencia. Eles eram preparados, 

fortes e eram muitos, como eles venciam iam lá e levavam tudo gado, a 

colheita, os bens. 

Imagina viver assim! 

       Você se esforça planta, trabalha e quando está na hora de colher alguém 

vem e leva tudinho embora. Terrível né? 

       O povo era oprimido pelos Midianitas, mas eles nem pensavam em contra 

tacar, não se sentiam preparados, pois todas as vezes que houve algum conflito 

eles perderam, eles se sentiam uns derrotados. 

Pra sobreviverem tinham que esconder a comida, a água, os bens, se os 

Midianitas vissem eles levavam tudo. 

        Porém eles acostumaram viver assim, você acredita? 

É mais comum do que se imagina, meus amores! 

Gideão era um desses que morava no campo e vivia clamando a Deus, 

perguntando quando que ele iria socorrer o povo, quando que ele iria enviar 

alguém para ajudá-los. 

Em um belo dia, o anjo apareceu a Gideão e disse que trazia a resposta das 

orações de Gideão, ele ficou todo feliz. 

Tratou logo de perguntar, quem vai vir derrotar os Midianitas? 

Inocente, Gideão né? Rsrsrsrsrsrs.... 

Foi quando Deus disse: Ei, meu filho, CORAGEMMMM! Você será o guerreiro 

que vai conduzir o povo e eu vou dar a vocês essa vitória que tanto me pede. 

Você acha que Gideão respondeu o que? 

O que você responderia se fosse você?  

 

1- REUNAM TODOS OS VALENTES. 

 

         Quando Gideão anunciou o plano, 32.000 pessoas se alistaram para lutar 

contra os Midianitas. 

 

Gideão pensou, vai ser moleza!!! 

         Vamos massacrar aquele povo. 

Deus já tinha um plano perfeito para essa história, e não daria sua glória a 

ninguém, todos veriam que foi o Senhor que fez aquilo. 

          Eu imagino, Gideão indo todo empolgado falar com Deus. Ah, Senhor, 

esses aí estão no papo, vamos arrasar, não vamos mais passar por essas 

humilhações. 

Mas vocês lembram o que Deus disse? 

Todos vão ver que a minha mão fez isso. 

E com 32.000 pessoas iam achar que foi na força do próprio braço né? 

Deus então disse a Gideão, tem muita gente. 

K I Ds 



Gideão surtou, acredito eu!!! 

 

2- OS COVARDES E MEDROSOS VOLTEM. 

 

      Deus disse que era pra Gideão anunciar que todos aqueles que estivessem 

com medo, poderia voltar pra casa. 

      Você consegue imaginar o povo correndo indo desarmar suas tendas pra 

voltar pra casa e Gideão ficando muito desesperado. 

Eram muitos que estavam com medo, cerca de 20.000 pessoas, então se você é 

bom de matemática, quantos sobraram? 

Isso aí, 12.000 pessoas. 

E DEUS pensou, ainda tem muita gente! Rs... 

       A bíblia diz em Apocalipse que os medrosos não herdarão o reino dos ceús, 

nós temos um Deus que nos enche de coragem para vencermos nele. 

Deus disse a Josué, seja forte e corajoso eu estarei com você, e essa 

afirmação serve pra gente nos dias de hoje também, Deus está conosco em 

todo tempo, não devemos temer. 

 

3- A FORMA DE BEBER ÁGUA. 

 

        Deus disse Gideão, outro teste: Você vai olhar a forma que eles vão beber 

água, aquele que beber direto esse vai com você, aquele que pegar a água com 

as mãos não irá. 

        Pense em Gideão na torcida pelo povo agachar e tomar a água sem usar as 

mãos. 

        Gideão começou a separar e no fim sobraram 300 pessoas, isso mesmo 

que você leu. 

        Mas ele tinham com eles o Deus todo poderoso, o invencível, o Deus que 

nunca perdeu uma batalha, poderia ser 1 só, se Deus estive com você, vai com 

tudo. 

Gideão ainda tinha um pouco de medo e demorou um tempo para entender isso. 

 

         

4- BUZINAS, CÂNTAROS E A VITÓRIA. 

 

       Naquela noite eles estavam de tocaia em volta do acampamento 

dos Midianitas esperando o sinal de Deus, quando o Senhor disse a 

Gideão, de madrugada vocês vão tocar as buzinas, vão acender os 

cântaros e deixem o resto comigo, nesse momento Gideão se encheu de 

coragem e seguiu tudo quanto Deus ordenou. 

       Os Midianitas acordaram atordoados, se assustaram com as luzes 

e ecomeçaram a lutar entre sí, vocês acreditam? 

       Deus é muito poderoso e mega criativo, eu fico muito apaixonada! 

 

 

  CONCLUSÃO: Com Deus a vitória é certa, pois  só ele nos garante a 

vitória. 

Então coragem e vamos lá! 
 

Por: Juliana Soares. 
 VAMOS ORAR?   

 

 

 

Você já entregou sua vida pra Jesus? 

Você deseja decidir hoje obedecer à 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) 
 

 

                    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. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


