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  AULA 2:  O chamado te faz um guerreiro de Deus 

 
Temos que ter bem claro a importância que o chamado representa na vida de cada um de nós.  
Deus tem promessas a se cumprir na nossa vida. Precisamos ter uma visão de águia para enxergar o que 
ninguém consegue ver. Isso nos levará a ser um guerreiro imbatível, como Josué. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
  
A fidelidade de Deus representada pela sua presença, poder, proteção, provisão e cumprimento de suas 
promessas aliada à nossa fidelidade é primordial para nos levar a ser um guerreiro vitorioso. 
Assim, teremos êxito em todas as batalhas que surgirem em nossa caminhada.  
 

Deixe claro para as crianças que o Senhor é fiel e justo para cumprir o que nos prometeu e que nós não 
podemos desanimar, por que as lutas virão, mas o Senhor é conosco por onde nós fomos. E nós, 
venceremos todas as batalhas, em nome de Jesus. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Josué 1:1- 18 
 

OBJETIVOS: 
 
Levar a criança a entender que: 

1. Vencemos a batalha na força do Senhor. 
2. Os guerreiros são obedientes. 
3. A fidelidade de Deus não tem limites.  

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Diante de um cenário assustador que estamos atravessando com medo, incerteza e isolamento do 
convívio social, precisamos nos apegar ao Senhor para conseguir passar por tudo isso com tranquilidade. 
Essa é a batalha que temos vivenciado todos os dias, e Deus nos dará vitória!  
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

1. Enquanto estiver ministrando faça as crianças passarem com a arca usando o cenário do rio 
Jordão se abrindo e a arca (que simboliza a presença de Deus) indo a frente 
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MINISTRANDO: 
 
Olá crianças tudo bem?  Vocês sabiam que Deus te chamou para ser um guerreiro?  
Vocês podem me perguntar: “ Mas tia, o que significa ser é um guerreiro, vou precisar ir para uma batalha 
de verdade, com espadas e armaduras???” 
Não!!! Sermos como um guerreiro é ser aquele que nunca desiste, mesmo que a luta seja muito grande. 
 
Tem um jovem na Bíblia chamado Josué que foi escolhido para viver um chamado muito especial... 
Com a morte de Moises, o povo ficou sem um líder. Então o Senhor escolheu Josué e deu uma missão 
muito importante para ele: levar o povo de Deus a Terra Prometida! 
 
Sabe por que Josué foi escolhido? Porque ele era um guerreiro! Ele não desiste nunca dos seus objetivos, 
é corajoso. 
 
Mas para chegar até a terra prometida eles tinham grandes desafios, um deles era atravessar o rio Jordão, 
um rio muito perigoso. Eles não tinham barco, balsa, nada... não dava para passar a cavalo por quer era 
muito fundo... 
 
E vocês acham que essa dificuldade desanimou Josué??? Não!!! Ele tinha promessas de Deus, tinha a 
cobertura de Deus, o Senhor falava com ele. E Deus sabia que Josué ia cumprir os mandamentos.  
Josué até ficou com medo, igual nós estamos temerosos, inseguros por conta dessa crise de corona. 
Então Deus falou a Josué algumas coisas muito importantes: 
 

1. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés Eu vou te dar; 
2. Não fique com medo. Não vou te deixar sozinho, se você cair eu te levanto, se você ficar doente eu 

te curo; 
3. Seja forte e corajoso porque você fará esse povo herdar a Terra Prometida; 
4. Você vai ter dificuldade, mas não se afaste de mim. Não se desvie nem para direita nem para 

esquerda para que seja bem-sucedido; 
5. Fale da minha palavra a esse povo e medita nela de dia e de noite e assim eu farei prosperar o teu 

caminho. 
 
Josué confiou na palavra de Deus e se animou. Ele não tinha mais medo! 
E assim Josué chamou o povo, ordenou que se preparassem para atravessar aquele rio, e foram na força 
do Senhor. E eles conseguiram passar sem molhar os pés pois o Senhor abriu as águas do rio até que 
todos passem levando a arca da aliança a frente do exército de Deus. 
 
Quem quer essas benções? Quem gostaria de ser bem-sucedido na vida?  
 
Então, vamos nos apegar no Senhor, buscar essa força que vem de Deus, nos animar e tirar todo medo 
do coração. Somos guerreiros de Deus e vamos viver todas as promessas do Senhor. 
 
E lembrem-se de um segredo espiritual muito importante: vamos falar da palavra de Deus para nosso 
amiguinho da escola, do condomínio, assim como Josué, que incentivou as pessoas a buscarem a Deus. 
 
Preparados para viverem esse chamado e serem fortes guerreiros? 

LOUVOR: 

 
“Vem com Josué” – 3 Palavrinhas 
“Missionariozinho” – 3 palavrinhas 
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ORAÇÃO: 

 
“Senhor me ajuda a seu um guerreiro. Assim como Josué, que eu possa ser aquele que não desiste das 
promessas do Senhor. Me faz ser forte e corajoso. Em nome de Jesus. Amem”  
 

VERSÍCULO: 
                  
“Esforça-te, e tem bom ânimo; porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria”. 
Josué 1:6   
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

1. O que é ser guerreiro? 
2. Quem foi escolhido para liderar o povo de Deus? 
3. Qual a missão de Josué? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Hoje vamos ofertar por que como guerreiros queremos herdar a terra prometida.  
Traga seu cofrinho que eu vou orar e abençoar sua vida. 
O Senhor quer prosperar o teu caminho, vai fazer você ser bem-sucedido por onde você for; na escola 
você será o mais inteligente, as melhores notas vão ser suas, seus pais terão os melhores empregos, em 
nome de Jesus. 

 

ATIVIDADE  
 
Espada em EVA leve as peças recortadas e monte com as crianças. 

          

https://www.bibliaonline.com.br/acf/js/1/6+
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Olá mamãe, papai e responsável. 
 
Hoje seu filho aprendeu que Deus o chamou para ser um guerreiro e viver grandes vitórias.  
Ser guerreiro é ser forte, determinado... é ser aquele que não desiste dos sonhos facilmente. 
 
Durante a semana relembre o que ele aprendeu e profetize que Deus é com seu filho, que o Senhor não o 
deixará e nem o desamparará. 
Não tenham medo de nada! O Senhor vai o seu caminho e vocês serão vai ser bem-sucedidos. 
  
O desafio da semana é ouvir Renascer Praise 04 “Mais Que Vencedor”.  
Postem fotos/vídeos declarando que vocês são mais que vencedores. E não esqueçam de nos marcar em 
nossas redes sociais. 

 

LEMBRANCINHA: 
 
A espada da atividade. 

 

 
 


