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Aula 3 –
Deus escuta minha voz quando tenho problemas -JOSUÉ

Hoje falaremos sobre JOSUÉ, quando ao sair em conquista para ajudar os gibeonitas,
disse para o sol e a lua  pararem, e Deus ouviu sua voz e lhe deu vitória.

Para você Professor:

A história de Josué não começa com ele adulto. Deus ouviu sua voz, mas não era a
primeira vez que Ele falava com Deus. O dia é que foi especial! “ e não houve dia
semelhante a este, e nem depois deste, porque o Senhor  lutava por Israel"  (Js.10:14)!
Josué começou seu relacionamento com Deus muito,  muito antes, já quando criança!
Quando ministramos às crianças devemos entender que nenhum personagem, servo de
Deus da Bíblia, nasceu adulto. Todo adulto tem um histórico e começou com seu
nascimento (Salmo 139), assim como nossas crianças estão escrevendo sua história com
Deus  e vão viver grandes experiências com  a oração!
O melhor, é que fazemos parte disto!
Voltando a Josué, ele nasceu no Egito, nasceu no cativeiro. Conhecemos o nome de
seu pai, Num (Êxodo 33:11). Certamente, vivenciou o sofrimento do povo escravo e da
sua família…
Você pode  imaginar uma criança  neste cenário?
Josué aprendeu a clamar a Deus por um libertador desde criança, porque ele ouviu
seus pais clamarem, ouviu o povo clamar, e logo também fazia parte deste clamor e
desta oração .
Quando Deus fala com Moisés, Ele diz: ( Êxodo 3:7-14) Então o SENHOR continuou: —
Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa
dos seus feitores.
Quando Moisés se apresenta para o povo de Israel , como libertador, Josué o tem como
referência e passa a segui-lo e andar com ele e seria então seu sucessor.
Nesta aula precisamos enxergar nossas crianças já, desde cedo, orando e clamando a
Deus. Vamos ministrar e ensiná-las a orar todos os dias, na certeza que Deus vai ouvir sua
voz quando tiver problemas, assim como foi com Josué.

Leia e Medite:

JOSUÉ 10



2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO

..                                          OUTUBRO
CAMPANHA: MINHA  VOZ

Quais são os meus objetivos:
Levar  a criança

● a entender a história que está na Bíblia e é verdade
● a saber  que  Deus não mudou. Ouviu  a voz de Josué, vai ouvir a dela  também.

Sempre!
● A entender que Deus só vai ouvi-la se ela falar com ELE  - Orar é falar com Deus
● Que Deus para tudo lá no céu para ouvir a voz de uma criança.
● a  reagir, com disciplina, falando com Deus todos os dias e várias vezes por dia, só

assim Deus vai conhecer sua vóz
Qual é a situação da criança:

Uma coisa muito interessante, é que a mãe ou o pai conhece a voz do filho, onde quer
que estejam, por causa da convivência familiar. Uma experiência legal é quando o filho
fala pelo telefone e a mãe ou o pai reconhece a voz. Já percebeu que quando uma
criança começa a falar, só mesmo a mãe para “traduzir” o que ela está falando?
Assim também é com Deus, quanto mais falarmos com Ele, maIs Ele vai saber que somos

nós.
Com a criança é importante que ela saiba que se ela falar será ouvida e quanto mais
conhecida  ela for , mais saberão quem é  ela. É assim que funciona!

Falando agora do ponto de vista físico, muitas vezes, a criança não fala, não quer falar,
não se expressa, então como saber?
Quando a criança não fala, já é um sinal de que algo não está bem. É preciso da parte
dos pais e porque não da nossa parte também, um discernimento, a busca de um
diagnóstico.
Sempre falou,  e parou de falar?
Está com atraso na fala?

Nós formadores, precisamos ter esta atenção para que também possamos falar com os
pais e encontrar um caminho para ajudar.
Temos exemplo que foi  uma observação do professor da igreja que  alertou os pais .
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula

- Com um celular, grave a voz das crianças. Escolha uma fase para falarem sem
dizer o nome

- Como decoração, arrume um telefone mais antigo e ou um telefone mais atual
- E um “latafone” (telefone de lata)

- Para contar a história, leve e objetos:  5 coroas (5 reis) -1 espada ou imagem
(guerra)- sol e lua EVA

LOUVOR:

SER RECONHECIDO DE DEUS (RP15)

VERSÍCULO DO DIA :(sempre adaptado ou na versão NTLH)

Salmo 55:17
De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei; e clamarei, e ele ouvirá a minha voz.

MINISTRANDO:
Olá crianças,

Tenho uma pergunta, me ajudem.
Como é que o seu pai ou sua mãe conhece a sua voz? Como é que ele sabe que é
você e não é outra criança?
Se você enviar uma mensagem de áudio agora, para seu pai ou sua mãe, eles vão
reconhecer sua voz?
Quem aqui tem irmão ou irmã? Como é que a mãe ou o pai sabe que é você e não é
seu irmão?
Vamos fazer um teste? vamos ver se as vozes são iguais?
(Use agora o celular e grave a voz de cada criança, que elas falem alguma coisa, sem

https://youtu.be/m6M4EtKSnOU
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falar ou nome. Depois reproduza e que as crianças possam observar as diferenças e se
reconhecem alguma voz dos amigos).

Então, nós só podemos reconhecer a voz de alguém se nós falarmos como ela sempre;
todos os dias. os pais conhecem a voz dos filhos desde pequenininho, desde que
começam a chorar,  e nem sabem falar direito, não é mesmo?
Assim também, Deus vai conhecer a voz das crianças se as crianças falarem com Ele
todos os dias.
E eu estou lembrando aqui de um menino na Bíblia, que desde pequeno falava com
Deus junto com seus pais, e com o seu povo.
O povo de Deus era escravo e quando este menino nasceu seu povo ainda era escravo.
Escravo tem que trabalhar obrigado  sem receber nada e ainda apanha.
Sempre, sempre eles oravam e o menino aprendia e sabia que Deus ia ouvir a voz do
povo.
O nome dele? JOSUÉ
JOSUÉ , foi crescendo e de uma criança ficou adulto.Vocês acham que ele parou de
falar com Deus? Não de jeito nenhum! Como ele sempre aprendeu, tudo tudo que ele
precisava ele orava , ele falava com Deus! Ele se tornou um grande guerreiro!
O povo de Deus era muito perseguido e sempre tinha um rei que queria destruir, mas
Deus sempre protegia o povo de muitas maneiras.
Josué foi escolhido por Deus, para cuidar do povo dEle e JOSUÉ saia para lutar e sempre
vencia todas as guerras. É sim, naquele tempo o povo precisava guerrear, tinha muitos
inimigos Deus sempre dava vitórias para Seu povo.
Uma vez, Josué estava com um grande problema. Cinco reis inimigos saíram para atacar
um povo que era  amigo de Josué. Então ele pediram:
- Josué, por favor, vem nos ajudar, não vamos aguentar eles vão nos destruir, são CINCO!
Não abandone a gente!
Josué então chamou os seus melhores soldados e foi! Deus disse para ele não ficar com
medo que  ele ia vencer todos os cinco reis!
Era uma guerra muito grande! Josué precisava de mais tempo, se ficasse escuro e ficasse
noite ele não ia conseguir,  então Josué exclamou a Deus.
Exclamar é clamar bem alto! é falar com Deus bem alto, o mais alto que ele podia.
Ele exclamou assim:
_ SOL, PARE AÍ MESMO ONDE VOCÊ ESTÁ! E LUA VOCÊ, PARE AÍ NO SEU LUGAR!
Que coisa!
Será mesmo que Deus ia escutar a voz de Josué? Será que ele ia ouvir? Que oração
diferente, não é mesmo?



2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO

..                                          OUTUBRO
CAMPANHA: MINHA  VOZ

Vocês não acreditam, o que aconteceu!
O sol parou no meio do céu quase o dia inteiro e não virou noite e a lua também parou,
até que Josué vencer todos os inimigos que queriam destruir o povo de Deus.
Nunca , na vida, houve um dia como aquele que Deus escutou a voz de uma pessoa,
igual a Josué !!
Vamos aplaudir! Deus  é demaisss!!
Josué tinha um grande problema! Deus escutou a voz dele, porque Deus já conhecia a
voz de Josué.
Deus quer conhecer a voz das crianças.
Quando você tiver um problema, seja agora ou quando você crescer, é certeza que
Deus vai escutar sua voz e vai responder!
Vocês acreditam nisso?
Eu também! Então precisamos orar todos os dias, para Deus conhecer a nossa voz e
quando aparecer algum problema, como Josué, ele também vai ouvir a nossa voz.

VAMOS FALAR COM DEUS, AGORA?
DEUS PRECISA CONHECER NOSSA VOZ.
ELE VAI OUVIR

( Coloque de fundo ‘ SER RECONHECIDO” RP15) -
Formadores, peça muito discernimento para que você possa saber o que orar neste

momento e para que as crianças sejam tocadas pelo Espírito Santo. Esteja atenta, talvez
alguma criança queira falar com você,

ORAÇÃO:
DEUS, sou eu…, mais uma vez. Estou aqui . Eu sei que o Senhor escuta a minha voz,

mesmo se eu tiver um problema muito grande, como Josué teve. Eu quero falar com o
SENHOR, todos os dias, como estou falando agora. Eu desejo que o SENHOR conheça a
minha voz. Me ajuda nisso, em nome de Jesus

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Que oferta podemos  entregar hoje?

Josué desde  criança,  amava  a  Deus.
Ele era  obediente! Tudo que Deus  lhe pedia ele obedecia.
Um dia ele estava com medo e assustado, porque ele ia ficar no lugar de Moisés
para cuidar do povo de Deus, e Deus falou com ele para ele ser forte e corajoso ,
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não se assustar, e nem ficar com medo que Deus estaria com ele onde quer que ele
fosse. Josué  obedeceu,   e como uma  oferta de obediência  ele foi.
Nós entregamos nossa oferta  porque obedecemos a  Deus.

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!

Hoje ministramos sobre Josué, quando ele estava com problemas na guerra e Deus
ouviu sua oração e o ajudou e Josué venceu .
Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um
homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel! Josué 10:14

Nosso ensinamento:As crianças devem saber que Deus não mudou e escutou a voz dela
mesmo quando estiver com problemas e com certeza vai ajudá-la, mesmo que for um
problema bem grande como o  de Josué.
Desafio da semana: Usar o relógio de oração e marcar os horários em que a criança
vai  orar e num desses horários vai ser o horário   que  você vai orar  junto com  ela.

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/

Deus abençoe!

ATIVIDADE: SUGESTÃO

Um latafone - pode ser também a lembrancinha.

É uma atividade um pouco demorada, então leve
tudo semi pronto.
Segue  Sugestão para fazer com potes de Iogurte

Clique aqui: Modelo com potes de iogurte

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/js/10/14+
https://www.renascerkids.com/
https://www.tempojunto.com/2014/05/27/toda-crianca-precisa-saber-o-que-e-um-telefone-sem-fio/
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Para menores: Professor, leve sempre um modelo pintado e pronto para
referência
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LEMBRANCINHA:

RELÓGIO DE ORAÇÃO (anexo)

SUGESTÕES  DE IMAGENS
(AMPLIAR - IMPRIMIR)
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