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AULA 2 – Mesma comida todo dia? 

 

Mais um domingo especial, nesta aula vamos falar um pouco sobre as maravilhas do Senhor. 

Josué entra na terra prometida, pois permaneceu com o coração grato a Deus e a fé inabalável. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
A santidade era uma orientação de Deus para todo o povo. Sem santidade não há vitória, pois 

sem santidade vê o Senhor e sua glória. Josué teve uma vida de santidade, acompanhou Moisés 

na subida do monte Horebe e não se contaminou com o bezerro de ouro ou com a murmuração 

do povo no deserto e foi visitado pelo Senhor. Josué compreendia esse valor espiritual. Os 

caminhos de Josué agora na Terra da promessa eram totalmente santificados e direcionados por 

Deus. 
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LEIA E MEDITE: 

 
Josué 5:10-16 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que Deus tem uma promessa para todos nós. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos 

 Que tal um guarda chuva divertido para contar essa história: 
 

  
 



 
 
 

Agosto – Migalhas nunca mais!  
 

 

    

   
  

MINISTRANDO: 

O que será que teremos hoje? Simmm, um guarda-chuva, mas nem está chovendo! 
Eu li uma história e queria contar para vocês. 
Teve um tempo que o povo de Deus morava no Egito, um lugar que eles não gostavam porque 
tinham que trabalhar muuuuiito, muito mesmo e quem não trabalhasse, não poderia comer 
também. Então Deus tirou o povo do Egito e disse que eles iriam morar em uma Terra muito 
melhor, Deus prometeu que seria muito melhor. Então depois de muito tempo eles conseguiram 
sair do Egito, mas precisavam passar pelo deserto, já viram um deserto? Não tem água e nem 
comida, era muito difícil.então como Deus nos ama muito, não deixou faltar nadinha, sabe o que 
aconteceu quando acabaram as comidas deles e eles nem tinham onde comprar? Deus mandava 
uma chuuuva de comida (maná), e nenhum dia eles ficaram sem comida, todos os dias Deus 
cuidava de tudo. Mas algumas pessoas não queriam mais comer e ainda reclamavam, 
acreditam?  
E Josué amava muuuuito a Deus ele obedecia e ainda cuidava do povo como Deus pediu e 
nunca reclamava da comida, só agradecia porque sabia que Deus tinha prometido que eles 
chegariam em um lugar muito lindo para eles morarem. Até que Deus aparece pra Josué e fala: 
Tire sua sandália porque você vai entrar na terra que prometi que daria e ela é santa. Uaaall eles 
chegaram, existia sim a terra, Deus cuidou de tudo.  
E quando chegaram, comeram comidas muuuiito gostosas e todos viram e aprenderam com 
Josué a não reclamar, nem desistir, mas agradecer porque Deus cuida de tudo para a gente. 
 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor Deus, eu creio que o melhor virá, muito obrigada por cuidar de tudo o que eu preciso e 
me ajude a ter fé todos os dias, em nome de Jesus, amém! 
 
 
VERSÍCULO: 

 
Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué 5:15 
[adaptado para o kids] 
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ATIVIDADE  

 Bonequinhos de bexiga 

 
 

 

 Vamos dançar: 
Música: Por dentro, fora, alto, embaixo – 3Palavrinhas – Volume 3 
 

LEMBRANCINHA: 

 

Coloque o versículo da aula  Lembrancinha para os pais ou um cartão. 

    
Boa aula!  


