ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL
Maio2017

Guerreiros da Bíblia
Aula 1 – Conquistadores
Nesta campanha vamos aprender com a palavra de Deus como sermos guerreiros em
oração, atitudes, sabedoria e obediência, assim como alguns homens e mulheres da
bíblia.
A cada domingo receberemos uma estratégia com os conquistadores, mães
vencedoras, juízes e reis.
Para você professor (a)
Hoje ensinaremos as nossas crianças como conquistar o reino de Deus e suas
promessas como alguns homens da bíblia.
Você irá buscar no Senhor ser este conquistador, conquistando as nossas crianças a
terem uma atitude de vencedores e conquistadores.
Ser conquistador é: andar em vitória, realizar, conseguir o que se pretende, exige
perseverança e determinação.
Se adquire por fé e esforço aquilo que almeja e sonha, sem se importar com as
adversidades e oposições.
Sobre nós foi derramado uma unção de conquista, de derrubar as muralhas e
conquistar o impossível.
E precisamos nos revestir de Efésios 6.10-19, como Josué, como Davi, como Jesus e
como os apóstolos.
O segredo da nossa conquista está em nosso posicionamento de fé e na busca por
direção e cobertura espiritual.
Boa aula!
Base Bíblica
Josué 1 e 6
Atos 2
Objetivo
 Ensinar a criança que o reino de Deus (aquilo que elas oram) é conquistado por
esforço
 Que um dos segredos de ser um conquistador é a obediência
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 A buscar sempre a resposta em Deus
Situação da Criança
 Crianças que não tem ânimo para nada por se sentirem incapazes e
desmotivadas, por terem falhado outras vezes.
 Crianças que tem medo do novo

Sugestão para o desenvolvimento da Aula
 Brincadeira da dança da cadeira (objetivo não desistir de conquistar a ultima
cadeira)
Contando a História
Após a brincadeira das cadeiras, comece a história:
Nossa foi difícil ficar com o lugar. Vocês tiveram que prestar atenção no amigo que
estava na frente, no amigo que estava atrás, nas cadeiras e na hora que a música
iria parar.
Vocês fizeram de tudo para conquistar o lugar.
A bíblia nos ensina a conquistar, a vencer, e não ter medo, e hoje vamos aprender
quem foram os conquistadores.
Josué e Calebe foram 2 guerreiros que saíram em uma missão junto com mais 10
soldados, eram como se fossem agentes secretos. Eles foram até Canaã para
investigar a terra, pois Moisés havia dado uma ordem para eles, e eles foram os
únicos que enxergaram que a terra era boa para a conquista
Se passaram alguns anos, mas o povo de Israel ainda não havia conquistado o
que sonhavam. Moisés havia morrido, então Deus levantou Josué para ficar em
seu lugar.
Josué ficou com medo, mas Deus mandou ele não ter medo, pois o ajudaria
sempre a vencer.
Certo dia, Josué queria conquistar uma cidade chamada Jericó, mas ela tinha um
muro muito, mas muito alto, e muitos soldados. E agora como ele iria conquistar?
Acho que Josué desistiu.
Não, ele tinha uma promessa que aonde ele colocasse os pés, aquele lugar seria
dele, então ele não desistiu, mas orou pedindo pra Deus dar um plano para ele
vencer.
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E Deus ensinou tudo o que Josué e o povo deveriam fazer, e eles venceram
aquela guerra e conquistaram aquela cidade.
Josué sempre conquistou muitas cidades, porque ele obedecia tudo o que Deus
ensinava e não desistia, ele não tinha preguiça.
Sabem quem mais foi um grande conquistador?
Pedro.
Quando ele foi chamado por Jesus, ele era um pescador, e logo após a morte e a
ressureição de Jesus, Pedro se tornou um apostolo, um grande conquistador, ele
falava de Jesus pra muitaaa gente, teve uma vez que eles estavam todos juntinhos
na igreja, e Pedro começou a falar de Jesus, não teve medo, nem preguiça, e ali 3
mil pessoas se batizaram naquele dia.
Ele conquistou muitas pessoas para Jesus.
Quem aqui hoje tem um sonho? Quem quer conquistar sua família para Jesus?
Vamos então como Josué e Pedro, buscar a Deus, obedecer e não desistir.
Oração
Senhor que hoje eu possa conquistar todos os meus sonhos, vencer os meus medos e
saber que eu sou um vencedor. Que o Senhor guardou o melhor lugar desta terra para
mim, e que nunca me deixará sozinho.
Versículo
Josué 1.3
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu te darei...
Verificação do Ensino
 Quem era Josué?
 Josué era corajoso e obediente?
 Josué desistiu ou conquistou Jericó?
 Pedro era medroso e não falava de Jesus?
 Quantas pessoas se batizaram?
Oferta
Josué 7 e 8
Josué queria conquistar uma cidade chamada Ai, e como oferta ele e o povo se
santificaram, entregando suas melhores ofertas, e com isso Deus fez com que eles
vencessem.
Hoje você vai entregar a tua oferta para o Senhor, como gratidão por tudo.
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Atividade
Vamos colorir? (para os menores)
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Atividade 2
Pezinhos apostólicos:
Material:
 EVA ou Papel Cartão
 Fita de cetim
 Argolinhas para chaveiro (opcional)
 Cola de contacto ou cola quente (no caso de EVA), cola branca (no caso de
papel cartão)
 Tesoura
 Se fizer em papel cartão, utilizar gliter, lantejoulas para decorar.
 Canetinha (para desenhar os dedos)
Já leve tudo moldado para a criança cortar e colar
*** cada criança receberá 2 moldes, conforme figura 2

Faça dois e entregue para as crianças
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Cole a fita de cetim dobrada formando um cordão em um dos moldes

Cole em seguida o outro molde molde, cobrindo a fita de cetim.

Com a canetinha desenhe os dedos, e escreva o versiculo.
Lembrancinha
Atividade 2 como lembrancinha ou faça medalhas (com as tags) .
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