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CAMPANHA GERAÇÃO DE JESUS 
  

AULA 1:   RAABE - UMA OPORTUNIDADE ÚNICA 

  

Nesta campanha vamos falar da árvore genealógica de Jesus, e assim ensinar o verdadeiro sentido do 
nascimento dele, e receber bênçãos especiais de Deus. 
  

Para você professor (a): 
  

Oportunidade: No original grego tem o significado de tempo certo, tempo próprio, tempo favorável. Não 
existe o acaso, mas o momento perfeito de ocorrer tal situação, pois a pessoa está preparada para viver o 
proposto. 
Raabe provavelmente já estava cansada de viver a situação que estava enfrentando, e o tempo certo 
chegou a sua casa, ela se abriu, colocando a sua vida em risco. 
Existem oportunidades que Deus coloca em nossas vidas, que são únicas, e que nunca irão se repetir, e 
muitas vezes, estas oportunidades parecem pequenas, perigosas e assustadoras. 
É tempo de buscarmos crescimento, alargar as estacas da nossa tenda, e de não impedir o que Deus 
tem, por isso, se posicione e ensine as crianças a terem este posicionamento de enfrentar o medo. 
Quando nos abrimos para viver as oportunidades que Deus nos dá, assim como Raabe, vivemos 
livramentos, honra e nos tornamos peças chave nos projetos e sonhos de Deus. 
Busque estar no centro da vontade de Deus, muitas vezes, aparentemente, o lugar e a situação que você 
está não é o que você esperava ou sonhava, mas é neste lugar que Deus enviará aqueles que vão 
resgatar a tua esperança e te dar um bom futuro. 
Esta é a sua oportunidade de colocar um sentimento novo na vida de cada criança, e assim elas 
experimentarem as promessas de Deus. 
  

  

Base Bíblica  

 

JOSUÉ 2.1-14; 6.22-27 

Objetivo:  
  

 Levar a criança a entender que Deus sempre tem um propósito maior  
 Que Deus sempre cuida de nós 
 Que ela deve aproveitar cada oportunidade, sem medo. 

 

Situação da criança: 

 Crianças em situação de vergonha 
 Crianças que não tem perspectiva de um futuro melhor, devida a atual situação de sua família. 
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula: 

 

1. Faça uma arvore com as crianças e a cada aula vamos acrescentando as bolinhas de acordo com 
os personagens da aula. 

Coloque a foto, no formato da arvore genealógica. As bolinhas serão os personagens. 
 

 

 
 

2. Faça um muro com papel craft e coloque uma “corda” um pedaço de TNT vermelho (explique que 
essa corda simboliza o sangue de Jesus que nos salva.).  ou monte um cenário. 
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Ministrando a aula:   

Hoje vamos falar de uma mulher que tinha uma profissão que ninguém gostava, seu nome era 
Raabe. 
Ela morava em uma pequena casa construída bem em cima do muro de Jericó. 
Certo dia, Josué enviou dois agentes secretos, para investigarem como era Jericó, ver quantos 
soldados haviam, quantos moradores, casas, animais, tesouros, e os pontos fracos para 
conquistar a cidade. 
Chegando lá estes agentes secretos precisavam se esconder em um lugar seguro, pois eles 
estavam sendo perseguidos pelos soldados de Jericó. 
Eles entraram na casa de Raabe, e pediram ajuda a ela, enquanto do lado de fora, aqueles 
soldados queria de qualquer forma entrar e prender os agentes secretos. 
Raabe resolveu salvar aqueles homens, os escondeu na parte de cima da casa, e quando 
aqueles soldados perguntaram onde eles estavam, ela falou que deveriam ter fugido quando 
viram os portões da cidade abertos, e que os soldados deveriam correr para conseguir prendê-
los. 
Aqueles soldados foram embora, Raabe desceu os agentes secretos e fez um trato com eles: 
Olha aqui, eu já ouvi falar do poder do Deus de vocês, sei de tudo o que ele fez e pode fazer, 
então só peço que quando vieram conquistar minha cidade, que vocês salvem minha família e eu. 
Raabe esperou por uma oportunidade de viver uma nova vida, e quando ela viu os agentes, de 
imediato ela ajudou para conseguir assim se salvar e salvar sua família. 
Eles então falaram pra ela pendurar uma corda vermelha em sua janela, que no dia em que eles 
fossem invadir Jericó, veriam a corda vermelha e ela e sua família seriam salvos. 
Assim ela fez. 
Quem se lembra de uma outra história que passaram o sangue em suas portas e assim também 
foram salvos?  
Aquela corda vermelha representava o marca do sangue do cordeiro, a marca do sangue de 
Jesus. 
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Quando as muralhas caíram, os agentes especiais viram a corda pendurada na janela, entraram 
lá e salvaram Raabe e sua família. 
Raabe aproveitou a chance agindo com fé, e por causa disso ela se tornou parte da família de 
Jesus, ela era como se fosse tatataravó de Jesus. 
Então hoje você fará como Raabe, vai colocar sobre a sua vida e sua casa a marca deste sangue, 
e Deus trará a salvação, cura, e transformação. 

 

Oração:   

Pai, em nome de Jesus te pedimos proteção, que o Senhor possa guardar a minha família, amigos e 
minha casa, que nós possamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos der. Amém 
 

Versículo 

Porque "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo". Rm 10.13 
 

OFERTA 

Raabe abriu o coração para entregar sua casa como oferta. E esta oferta liberou tudo o que ela queria. 

Hoje você vai abrir o coração e entregar uma oferta especial. 

 

ATIVIDADE 

Brincadeira cabo de guerra. 

Brinque relembrando que Raabe usou uma corda para identificar e sua casa ficar protegida. Ela 
aproveitou a oportunidade. 

Vamos aproveitar a oportunidade e nos divertir brincando com essa corda. Quem que brincar? 
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Colar na arvore!  

 

 

 

LEMBRANCINHA  : 

Marcador de pagina, cordão, fita ou papel cartão vermelho.  
 

     

 

 

Boa aula! 


