
 
 

DO TEMPLO AO PALÁCIO. 

Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que Joiada, o 

sacerdote lhe deu instruções. 

2º Reis 12:2. 

 

OBJETIVO: Saber que Deus protegeu Joás, e o guardou para ser rei, ensinar 

as crianças que Deus quer usá-los pra fazer grandes coisas, mesmo sendo 

pequenos. 

Lembrar-se dos que foram chamados por Deus ainda meninos... 

Rei Josias, rei Joás, Profeta Samuel e 

 rei Davi. 

 

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. (aproveite para incentivá-los a trazerem visitantes). 

 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

 

LOUVOR: Maravilhado- Diante do trono. 

Tu és soberano... 

 

QUEBRA GELO: Qual a primeira coisa que você faria se fosse um rei? 

 

 

COMPARTILHANDO A PALAVRA: 

2º Reis 11:3. 

 2º Reis 11:20. 

 

        Hoje vamos contar uma história que parece de filme Holyoodiano no 

tempo do rei Acazias um rei de Judá que durou pouco tempo no governo, a sua 

mãe decide tomar o poder essa mulher chamada Atalia que era filha de 

Jezabel ela mata todo o restante da família real e decide ser a rainha de Judá 

durante alguns anos matando inclusive seus filhos e seus netos. 

Somente Joás, filho de Acazias escapou, foi salvo pela sua tia Jeoseba, que 

era meia-irmã de Acazias. 

Atalia governa judá durante seis anos, já da pra perceber que uma pessoa com 

um coração tão ruim assim não teria nada de bom para oferecer ao povo desse 

reino, né? 

          A bíblia diz que ela promoveu de novo o culto a baal, ela foi odiada pelo 

povo e pelos sacerdotes. 

Mas nessa história tem uma grande virada. 

Você quer saber? 

         Lembra que a tia sempre diz aqui que nenhum dos planos do Senhor 

podem ser impedidos na minha e na sua vida! 

        Em meio a todo esse cenário caótico essa tia consegue esconder o bebê 

de nome Joás, filho de Acazias e levá-lo em segurança para o templo do 

Senhor. 

Ela levou Joás, sua babá e o escondeu de Atalia, assim ele não foi morto. 

2º Reis 11:3 (6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor enquanto 

Atalia governava o País). 

Nesse tempo...  

Respira que vamos continuar heim! 

        No sétimo ano do reinado da rainha Atalia o sacerdote Joiada mandou 

chamar a sua presença os líderes do Senhor e fez um acordo e um juramento 

com eles e depois mostrou o filho do rei. 

       O segredo então foi revelado e o povo fez uma aliança com um rei ainda 

menino e decidem destronar e matar Atalia.  

Depois Joiada trouxe para fora do templo o menino rei Joás e lhe colocou uma 

coroa e entregou em sua mão uma cópia da aliança e então o proclamaram rei 

ungindo-o e o povo aplaudia e gritava: Viva o reeeeeeeei! 

Judá enfim poderia viver de novo um tempo feliz novamente, Joás começa a 

reinar aos (7) sete anos de idade. 

 

 

1- NO ESCONDERIJO... 

 

     Joás foi escondido pela sua tia no templo e ficou aos cuidados do 

sacerdote Joiada em segurança, até que chegasse o tempo dele reinar. 

      No salmo 91, a bíblia nos relata que nós também temos um esconderijo 

(Aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do Onipotente 

descansará). 

K I Ds 



Assim como Joás habitou no templo e lá foi escondido e cuidado, nós também 

temos um esconderijo onde podemos habitar, esse lugar é na presença de 

Deus.  

Quero te lembrar que a criança que teme ao Senhor, pode deitar e dormir 

tranquilamente, porque o anjo do Senhor está estacionado a sua porta como um 

guarda, não duvide, essa é uma promessa para nós. 

 

2-UM REI MENINO. 

 

 Que grande desafio você não acha? 

 Afinal ele era uma criança como você! 

        Mas Joás foi instruído no templo pelo sacerdote, temos aprendido que a 

bíblia é o nosso manual, nossa bússola, lá tem tudo que a gente precisa  para 

viver bem e agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver. 

      Claro Joás era um menino e não tinha experiência, mas Deus o colocou ao 

lado de um sacerdote. 

Nós também temos nossos Pastores, os tios dos cultos kids e Gceus que tem 

sido boca de Deus. 

Temos alguns exemplos de meninos que foram chamados por Deus pra reinar 

como o rei Josias e o rei Davi. 

Quem também não se lembra de Samuel que ainda menino ouviu a voz de Deus, 

sabe crianças Deus quer usar vocês pra fazer grandes coisas! 

 

 

        

3-DO TEMPLO AO PALÁCIO. 

 

      Joás foi criado no templo e ele percebeu que no tempo do reinado da 

rainha Atalia ela deixou o templo, a (igreja) daquela época destruída, pois ela 

havia saqueado (roubado) tudo de valor que estava lá dentro, e tinha até 

usado seus objetos sagrados para cultuar a baal, Joás fez questão de 

restaurar tudo contratou cortadores de pedras,  pintores, pedreiros e isso 

alegrou muito o coração de Deus. 

Mesmo indo para o palácio com todas as regalias de uma realeza, ele não 

se esqueceu do templo que foi seu esconderijo, seu lugar de refúgio e onde 

recebeu todo ensinamento para conduzir o povo. 

        

 

 

CONCLUSÃO: Deus não quer esperar vocês crescerem e se tornarem 

adultos, ele tem pressa, ele escolheu você. 

Tudo que você  precisa ele vai te dar, coragem, autoridade, e ousadia 

para testemunhar. 

Crê somente! 
 

Por: Juliana Soares. 

 

VAMOS ORAR? Deus eu desejo ser usado por ti e marcar minha geração pra 

glória do teu nome, 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! 

 

 
 

AVISOS: Culto kids – Domingo às 17h e 19h (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. 

 

 

                    HORA DAS ATIVIDADES! 



  


