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Aula 4: EU DECIDO SERVIR A DEUS- EU ESCOLHO DEUS 

 

Nesta aula, vamos ministrar sobre Josué que antes de morrer faz com que o povo renovasse a 
aliança de servir a Deus. 
 
PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

“Josué chamou o povo para uma decisão, eles teriam que se posicionar. Deus também espera 

uma decisão de cada um de nós. Ele nos deu o livre arbítrio para que a nossa escolha de 

permanecer ou não ao Seu lado e fazer dEle o nosso Pai e Senhor, seja um ato consciente, 

pessoal e intransferível. “ 

(Bíblia Apostólica – pág. 296) 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Josué 24; 14-28; Lucas 10:27 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a tomar decisões pelas coisas do Senhor, sempre. 

 Levá-la a permanecer na sua decisão. Não “mudar de lado” 

 Levá-la, a saber, que Deus deixa a gente decidir, o que a gente quer. Porque ele quer que 
seja de verdade; de todo nosso coração.  
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

  

O que nossas crianças de hoje serão? Será que conseguimos enxerga-las servindo a Deus? 
Adolescentes, jovens e adultos, que nos dias de hoje estão sendo marcados em aulas como 
essas do ano de Rute? 
Infelizmente a geração que não conhece a Deus, de pais sem estrutura emocional e 
principalmente espiritual, estão deixando, como já dissemos, seus filhos tomarem decisões 
importantes, sendo ainda crianças. E como não conhecem a Deus, não podem ensinar o caminho 
certo; o caminho da Salvação. 
Precisamos orar e profetizar para que esta geração seja alcançada com a salvação. E proferir aos 
nossos que jamais abandonem a Jesus Cristo.  
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Situação Problema: Kate era uma menina que sempre vinha na igreja. Participava com sua 
família, participava do Kids e todas as reuniões e de tudo na igreja. Um dia não sabemos o que 
aconteceu com ela, nunca mais veio. Sua família também parou de vir. Parece que mudaram de 
cidade e nunca mais foram em igreja nenhuma. Aconteceram muitas coisas tristes naquela 
família. Agora estão de volta morando até perto da igreja. Mas Kate está com vergonha de voltar. 
Ela tem medo de não conhecer mais ninguém e de não ter amigos na igreja. A sua família 
também está assim, por isso não conseguem vir. 
As crianças do Renascer Kids, um dia viram Kate e seus irmãos brincando na praça, um dia que 
eles saíram para entregar folhetos e convidaram Kate para voltar. O que Kate deve fazer? 
 

1. Falar que sim ou não? 
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2. O que os alunos do Kids devem fazer para que ela se sinta bem e volte? 
3. Será que se ela voltar vai dar certo? Vai ser a mesma coisa? Será que Deus também vai 

recebê-la, afinal de contas foi ela e sua família que decidiram não ir mais. 
 

 Dividir as crianças em grupos pequenos e elas devem discutir em grupo qual a decisão 
tomar. 

 

Para a Ministração: Usar carinhas de sim e não (presas num palito de churrasco) 

 
 

 Faça várias perguntas, bem pontuais. Deixe as carinhas separadas. As crianças tem 
que responder com sim e não e devem ir para o lado da plaquinha correspondente à 
sua resposta. Isto para demonstrar que nós não somos “obrigados” (é lógico que as 
crianças têm que obedecer, etc... mas este não é o ponto, agora) a nada. Temos 
opiniões. E não tem importância se as opiniões forem diferentes. 

A penúltima pergunta, portanto, tem que ser:  
Você gosta de servir e quer servir a Deus? Nunca vai abandonar? 
A última tem que ser  
Você quer deixar de servir a Deus? Pode sair e mudar de lugar! 
 

  Alguém deve se vestir de robô. Faça uma fantasia com 
caixa de papelão e papel alumínio. Pegue um controle 
remoto e apresente “Meu amigo robô”, (Pode chamar 
Robokids que também irá participar das perguntas. Encene e 
programe o Robô só para responder SIM. O Robô 
responderá SIM, com voz de robô para todas as perguntas, 
Inclusive para a última. As crianças vão reagir e tentar levar 
o robô para a plaquinha do Não. Mas ele não irá porque é 
um robô e está programado só para dizer SIM. 

  
(a ilustração é só uma ideia. Use a sua criatividade) 

 

MINISTRANDO: 

 

Sim, é lógico que Kate pode voltar se ela quiser! É lógico que todas as crianças vão recebê-la 
com amor e vão ser amigas dela de novo, não é? 
Mas tem gente que não quer. Tem criança que se você for falar de igreja, de Jesus, elas não vão 
aceitar. 
Tem famílias que não vão deixar seus filhos vir para igreja. O que fazer? 
Jesus quer que a gente o sirva, seja amigo dele só se quisermos de verdade.  
Deus não criou robozinhos, mas criou pessoas com um sentimento no coração. (mostre um 
coração). 
Jesus falou que temos que amar a Deus com todo o nosso coração. Com todo nosso 
entendimento e todo o nosso sentimento. Tem que ser porque nós queremos. Não por obrigação. 
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Aqui na Bíblia fala de um homem muito amigo de Deus, um grande guerreiro que se chamava 
Josué. Josué ficou no lugar de Moisés para dirigir o povo de Deus. Ele ficou com o povo muitos e 
muitos anos. Ele levou o povo para a terra prometida, a terra linda que Deus tinha prometido para 
seu povo. Josué já estava ficando bem velho, o tempo tinha passado e ele estava quase para 
morrer, mas antes ele chamou todo o povo e fez uma pergunta: 
- O que vocês querem fazer? Vocês querem mesmo servir a Deus que livrou vocês, que libertou 
que salvou? Ou querem servir a outros deuses? Vocês tem que tomar uma decisão. Vocês não 
podem ficar em divida. Vocês tem que escolher hoje, quem vocês querem servir. Eu já tomei a 
minha decisão: Eu e a minha casa e toda minha família, nós vamos servir ao Senhor! 
Vocês não podem servir a deuses estranhos. Estátuas que levaram para dentro das suas casas e 
dizem que é um deus. Tira fora esses deuses e digam de verdade quem vocês querem seguir. 
 
O povo tinha que tomar uma decisão. 
Quem serve a Deus não pode fazer coisas que não agradam a Ele. Fazer coisas erradas como 
todas as pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro, não é mesmo? 
 
Então o povo disse bem alto: AO SENHOR NOSSO DEUS SERVIREMOS E OBEDECEREMOS 
À SUA VOZ. 
Então Josué falou: Tá bom! Vocês não podem mentir para Deus. E todo mundo falou, tá bom! 
 
Sabe o que eu estou pensando? 
Será que vocês vão servir a Deus até quando forem adultos, moços e moças? 
O que querem fazer para Deus quando forem um jovem ou um adulto? 
 
Tem que ser de verdade. De todo o coração. Não por obrigação.  
Lembra? Você não é um robô!  
Você serve a Deus porque tem um coração que o ama de Verdade. 
 
Quem deseja hoje falar isto para Deus? 
 
Vamos orar e falar isto para a Deus? Fecha seus olhos! Coloque a mão no seu coração. 
 

ORAÇÃO: 

 

Senhor, Deus eu já fiz a minha escolha. Já tomei minha decisão. Ajude-me a ficar firme. Quero 
sempre te servir. Quero ser como Josué e dizer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro 
e peço pela minha família. Pelos meus pais e meus irmãos. Ajude-me Senhor. Até quando eu 
crescer, eu sempre vou te amar. Sempre vou te servir, em nome de Jesus, amém. 
(Ore. Imponha as mãos sobre as crianças e profetize esta verdade) 
 
VERSÍCULO: 

  

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

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. Qual é o nosso personagem da Bíblia na história de hoje, mesmo? Um robô? 

2. O que ele disse ao povo? 

3. O que o povo tinha que tirar fora das suas casas ? 

4. Como que nós temos que servir e amar ao Senhor? Pela metade? 
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5. Qual foi a escolha de Josué? 

6. Qual foi a decisão do povo? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Sabe qual é a maior oferta que nós podemos entregar para Deus? A nossa vida! A vida inteira! 
E quando entregamos a vida para Jesus e servimos a Deus, tudo que nós temos não é mais 
nosso. Pertence ao Senhor. 
Por isso a cada domingo entregamos uma oferta para Deus. 
È tudo dele. E ele nos dá mais e mais. 
Vamos ofertar? 
 

ATIVIDADE 

Leve já recortado e no formato de casa para eles decorarem o porta retrato. 
Oriente a colar a foto da família e profetizar que todos servirão a Deus. 
 

  
 

LEMBRANCINHA 

Ima de geladeira ou marcador de pagina. Ou a própria  atividade. 
 

 


