
 
 
 

Março – DECISÃO   
 

 

AULA 4 – Eu escolho Deus 

 

Josué sucessor de Moisés se posicionou sem medo dizendo “eu e minha casa serviremos ao 

Senhor”. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
A decisão é determinação, coragem e firmeza. Assim deve ser o povo de Deus, firmando a 
aliança com o senhor, decidindo andar com Ele ter prazer em servi-lo, ter amor em fazer tudo o 
que vem a sua mão.  
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade; 
porque Deus ama quem dá com alegria. 
2 Coríntios 9:7 
 
Josué foi sucessor de Moisés o povo de Israel o reconhecia como líder. Antes de morrer fez com 
que o povo renovasse a aliança de servir a Deus. 
 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Josué 24:14-28; Lucas 10:27  
 
Notas da Bíblia apostólica pág 296 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a ter amor e prazer em escolher as coisas de Deus. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos 

 Uma casa feita de papelão; 

 E dentro as figuras para representar a história; 

 Conforme o desenvolvimento da história cole no flanelógrafo. 
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MINISTRANDO: 

Hummm. O que será que tem dentro dessa casa? Quem será que esta aqui? 
Vamos ver!! 
Aah eu conheço esse rapaz, o nome dele é Josué, eu lembro a história dele, vou contar pra 
vocês. 
Josué viveu um bom tempo no deserto, lá onde não tem comida e nem água! 
Quando chegou à terra prometida, uma terra muito linda, a terra que Deus já tinha prometido a 
dar para o seu povo, Josué era muito amigo de Deus, sabia como agradar o coração de Deus. 
Ele viu que o povo estava meio perdido, eles serviam e amavam a Deus, mas também gostavam 
de outros deuses e algumas imagens... então Josué perguntou para todos:” O que vocês querem 
fazer? Servir, amar e agradar o coração de Deus, ou querem fazer o que vocês querem?” porque 
eu já sei a minha decisão, nem eu e nem minha casa deixaremos de servir e agradar o coração 
do nosso Senhor que nos livrou!! ... huumm... eles pensaram... pensaram e responderam: sem 
dúvidas nós vamos servir a Deus, foi Ele que nos salvou e nos deu uma nova casa, Ele sempre 
cuidou de nós! 
Então Josué concordou com eles, e disse: então todos nós devemos servir ao Senhor com amor 
e porque gosta. 
É muito legal quando fazemos alguma coisa que a gente gosta não é mesmo? E é tão bom 
agradar o coração de Deus, vamos orar para todo mundo que mora com a gente na nossa casa 
também goste de servir ao Senhor!  
 
ORAÇÃO: 

 
Deus eu te peço, fica comigo e me ajuda a fazer as escolhas que agradam o teu coração, entra 
na minha casa para todos servir a ti, em nome de Jesus, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15 
 
ATIVIDADE  

 

 Música: Família original – 3 Palavrinhas - Vol.2 
 

 Que tal as crianças ilustrar a família. 
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LEMBRANCINHA: 

 

Não esqueça de colocar o versículo 

   
 

Boa aula! 


