
MAIO 

FORMAÇÃO APOSTÓLICA 2 
             2020 Ano Aceitável de Senhor 

 APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 

 

 

  AULA 3 

PÉS PODEROSOS  

 

Hoje nossa aula será sobre a formação apostólica de Josué que formado por Moisés, e 

seguiu seus passos  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Gosto de partir do princípio de que os personagens Bíblicos não nasceram adultos, mas 

foram crianças. E o adulto que relata a Palavra, sempre é resultado da sua educação, 

entendendo educação como formação. Josué foi criado e pertencia ao povo de Israel, 

foi criado na escravidão saiu do Egito possivelmente um adolescente indo para idade 

adulta.  

A geração de Josué nasceu no deserto, cresceu no deserto, mas tinha a promessa de 

entrar em Canaã, todos os que tinham até 20 anos entraram na terra prometida quando 

a geração de Moisés não creu no parecer de Calebe e Josué, quando voltaram de 

espiar a Terra Prometida. A história de Josué não começa no livro de Josué, começa 

desde a saída do Egito e ele passa por uma transformação espiritual moral e emocional 

para ser o grande sucessor de Moisés. 

Caminhando ao lado e com Moisés, sendo por ele formado, recebe suas características 

para ser o futuro líder. 

Vemos que Moisés era a maior referência para Josué; seu mentor. E quando enfim Deus 

lhe diz:” atravessa o Jordão”, ele estava pronto para assumir seu chamado e missão. 

Nós somos referencias para as crianças. Se amamos a Deus, elas vão amá-Lo; se 

amamos e servimos na obra, elas vão amar e servir também. Se mostramos como é, 

serão sucessores em nome de Jesus!  

 

LEIA E MEDITE: 

 
Deut 34:9; Êxodo 32:17Josué 1:1-9- Efésios :3-14 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Levar a criança a entender que Deus a formou, e cada um tem algo de especial 

para fazer aqui na terra  

2. Levar a criança a entender que é Missão 

3. Que mesmo sendo crianças elas já podem começar a entender ou saber para 

que foi que ela nasceu 

4. Que todas as crianças e adultos nasceram para adorar e glorificar a Deus com 

tudo que fazem. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Será mesmo que as crianças vão entender o que é Missão, e que ela tem uma Missão 

aqui na terra. Será que não é muito precoce ela saber disto? 
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Será que a maioria das crianças tem esta preocupação? 

Será que nós mesmos(as) conseguimos ter respostas para estas perguntas? 

O que podemos afirmar é a verdade da Palavra de Deus. 

O quanto antes elas começarem a ter noção, é melhor. 

Este é o diferencial do mover apostólico! Formar crianças com conhecimento das 

verdades da Palavra. 

Mesmo que ainda não entendam plenamente, mas vamos fazer esta iniciação. O que 

aprenderem aqui, não esquecerão jamais! Em nome de Jesus! 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

 Com antecedência, faça pegadas no chão 

até chegar a entrada do Kids. Essas com carinhas são 

demais!! Assim que as crianças chegarem já serão 

surpreendidas. 

 Para Moisés, arrume as sandálias ou um chinelo, 

de adulto. 

 Para Josué, precisará de 3 tamanhos de chinelos: de criancinha, 

de um adolescente depois de um adulto, para representar o 

crescimento de Josué 
 Música gravada https://www.youtube.com/watch?v=s0QmpMavu6g (“Mission Impossible) 

 

MINISTRANDO: 

Olá crianças,  

Quem seguiu as pegadas até chegar aqui? Muito legal né, eu também segui! É bom 

seguir os passos, não é mesmo; parece que alguém já pisou antes! É bem divertido! 

 

Falando nisto eu tenho uma história muito especial. Prestem muita atenção, que hoje 

não tem figuras. 

Mas eu tenho aqui um par de sandálias. De quem será? É de adulto ou criança? – Isto 

mesmo de adulto; pelo tamanhão não pode ser de criança, não. Será que é de homem 

ou de mulher? Humm... Acertou quem falou de homem! É sim, homem também usa 

sandálias.  

Ah... eu sei de um homem aqui na Bíblia que usava sandálias. Naquele tempo acho que 

todos usavam, não é mesmo? Mas este que eu estou lembrando Deus falou assim: 

- “Tira as sandálias dos seus pés” – por isso nós sabemos que ele usava.  

Alguém se lembra? ... Humm... Acertou quem falou Moisés! 

Moisés era muito amigo de Deus. E Deus era amigo dele também. Deus deu uma missão 

para Moisés, desde pequeno, mas ele só descobriu quando ele era adulto. 

Aliás, gente o que é missão?  

Mis-sãaao é (música)- dramatize-  

- Uauuu!! 

Bom, missão é quando alguém recebe uma ordem muito importante para fazer; uma 

tarefa! Mas não é tarefa de lição de casa não! É muito muito muito mais importante! 

Sabe quem deu esta missão para Moisés? Foi Deus! Então era super importante mesmo! 

https://www.youtube.com/watch?v=s0QmpMavu6g
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E essa missão era libertar o povo de Deus de serem escravos! Nós já ouvimos essa história 

né. E nós sabemos que Moisés conseguiu realizar sua missão! Ele foi muito obediente e 

Deus o ajudou e todo o povo ficou livre. 

Entre o povo de Deus tinham muitas crianças (mostre os chinelos pequenos). E criança 

cresce, né? Ihhh...  Como crescem! Compra um chinelo, daqui há pouco tem que 

comprar outro por que aquele não serve mais. Por quê? Porque crianças crescem! Viram 

adolescentes (mostre) e não param de crescer! Daí ficam adultas! (mostre) 

E este chinelo aqui me lembra de alguém também que vivia entre o povo de Deus. 

O nome dele era Josué. 

Josué achava Moisés bem legal. Ele gostava de ficar perto de Moisés (ponha as 

sandálias e chinelo juntos).  

Onde Moisés ia, Josué ia atrás. Todos os lugares, lá estava Josué. Josué cresceu um 

moço muito forte. Ele aprendeu muito com Moisés. Ele ajudava Moisés em tudo. Ele era 

guerreiro também! E sabe o que mais? Josué era obediente a Deus e Deus deu 

sabedoria para ele. Ele era muito sabido, de todas as coisas! 

Um dia Deus mandou Moisés subir num monte bem alto, porque Deus queria falar com, 

ele. Moisés demorou muito lá em cima. (mostre pondo a sandália num lugar alto) 

Adivinha quem ficou esperando por ele lá embaixo? – Isto mesmo Josué! (mostre)  

 Finalmente Moisés estava ficando velho e estava quase para morrer. Alguém precisava 

cuidar e liderar o povo. Eles moravam no deserto, mas Deus tinha prometido uma terra 

maravilhosa para eles. Moisés não ia conseguir. Quem vocês acham que iria? Moisés pôs 

a mão na cabeça de Josué, e todos entenderam que Josué seria o novo líder. 

Mas Josué estava assustado e com muito medo. Será que esta era a sua missão mesmo? 

Deus falou com ele: 

_ Josué, Moisés morreu! Agora é você que vai levar o povo até a terra que eu prometi. 

Não fique assustado, nem com medo. Como Eu cuidei de Moisés, Eu também vou cuidar 

de você! Seja forte e corajoso! 

Finalmente Josué sabia para que ele foi formado. Agora ele estava entendendo porque 

ele gostava tanto de estar com Moisés e como ele aprendeu e estava ficando quase 

igual a Moisés.  

 

Cada uma das crianças também tem algo muito importante para fazer. Principalmente 

as crianças aqui do Kids. Porque vocês estão aqui sempre e vocês conhecem muita 

coisa de Deus, mas ainda tem muita coisa para aprender. Vocês estão sendo formados 

do jeito que Deus quer. Da forma que Deus quer. E todas aqui vão descobrir qual é a sua 

missão. E quanto mais vocês vierem aqui, mas perto vocês vão descobrir! E nós estamos 

aqui para ajudar também. E como Deus prometeu para Josué, Ele também vai ficar 

perto para ajudar.  

E Deus deixou escrito aqui que nós fomos criados e formados para Ele, para o Seu louvor 

e para Sua Glória. 

 Vamos orar e pedir para Deus que nós queremos descobrir nossa missão?e nossos pés 

irão por onde Deus ordenar. 

 
 

ORAÇÃO: 
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Meu querido Deus, hoje, eu quero que o Senhor me ajude a entender qual a minha 

missão. Eu sei que um dia eu vou saber. Mas eu quero dizer que eu entendi eu vou fazer 

o que o Senhor quiser de mim, agora e até quando eu crescer! Me ajuda em nome de 

Jesus! Amém 

 

(Ore por todas as crianças, ponha a mão sobre elas e profetize!) 

 

Louvor : 

3 Palavrinhas - Vol.4 Vem com Josué. 

Pisa na Muralha – Aline Barros 

VERSÍCULO: 

 

Efésios 1:1 e 6 - Antes da criação do mundo, Deus me escolheu para o louvor da sua 

Glória (resumido e adaptado para o Kids)  

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Teve um momento que Josué sentiu muito medo, porque ele tinha que entregar uma 

oferta para Deus. 

Que oferta seria esta? 

Era ele mesmo! 

Mas Deus falou para ele não ter medo. Porque ele não sabia o que ia acontecer. 

Nós não precisamos ficar com medo de entregar nossa moeda, nosso dinheiro, ... 

Deus nunca vai deixar faltar nada. Nada!  

Ele sempre, sempre estará com a gente! 

Vamos entregar nossas ofertas sempre, sem medo. 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1. Como se chamam nossos personagens de hoje? 

2. Como era Moisés 

3. Qual era a missão de Moisés? 

4. O que é missão? 

5. Quando Deus escolheu Moisés para fazer o que ele mandou? 

6. Quando ele descobriu isto? 

7. E Josué?  

8. Por que ele ficou com medo e assustado? 

9. O que Deus falou para ele? 

 

ATIVIDADE – Pés Poderosos  

 
Você vai precisar de:  
- Papelão (de caixa de sapatos, caixas de pizza...) 

 - cadarços ou barbantes grossos 

- molde anexo 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

 

Hoje falamos sobre a missão de Josué, que sempre seguiu os passos de Moisés e foi seu 

sucessor. Falamos que Deus tinha uma Missão para Moisés que era libertar o povo...  E 

que Josué é que teria que continuar. Que Josué aprendeu muito com Moisés e foi 

transformado para realizar; fazer o que Deus queria. 

Hoje falamos também que cada criança o quanto mais perto ficar de Deus mais cedo 

vai descobrir o que Deus quer que ela faça e que precisa a querer aprender mais e mais 

de Deus. 

Mas de uma coisa todos nós sabemos: Antes da criação do mundo, Deus me escolheu 

para o louvor da sua Glória) Efésios 1:1 e 6 (resumido e adaptado para o Kids 

 

 Desafio da Semana:  

Brincar de andar em cima do seu pé, pelo menos duas vezes na semana 

e enquanto brinca, lembrar dos pés de Moisés e de Josué.  

 

Ótima semana! 

Deus os abençoe! 

 

 

 

LEMBRANCINHA: 
 

Os pé poderosos  

 

 

 

 

 

 


