
“Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona 

encontra misericórdia.” Provérbios 28:13  

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO VÍDEO DO ENSINO DO VERSÍCULO 

 

MOMENTO COM DEUS – NOVA KIDS 1 
 

 

SEMANA 40: A CONQUISTA DE JERICÓ E O PECADO DE ACÃ 

Nome: _________________________________________________________DATA: 19/07/2020 

 

Versículo para decorar: 

(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI) 

 
 

 Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

 Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

 Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);  

 A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

 Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

 Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Josué 5:13 a 7:26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA 
 
Fale para a criança: Depois de atravessar o rio Jordão, o povo de Israel já tinha uma missão: conquistar a 
primeira cidade da terra prometida, essa cidade se chamava Jericó. A cidade de Jericó era uma fortaleza 
cercada de grandes muros.  

Diga: A cidade estava fechada, ninguém entrava e nem saía de lá. Mas os israelitas podiam seguir 
tranquilos com a missão, afinal eles tinham Deus ao lado deles. Então, Josué continuou a sua missão, e o 

povo foi avançando em direção à terra prometida 

Continue: Quando Josué estava perto de Jericó, o comandante do exército do 
Senhor apareceu e explicou o plano para conquistar Jericó. O anjo começou 
falando que Josué deveria retirar as sandálias dos seus pés porque o chão que 
ele estava era santo... Mas não por causa do anjo, mas sim porque ele vinha 
trazendo uma mensagem do Senhor. 

Fale olhando nos olhos da criança: Imagine você recebendo uma mensagem 
do próprio Deus?!  

Pergunte e aguarde a resposta da criança: Você 
sabia que hoje nós podemos ter uma mensagem do 
próprio Deus? Sim... Na Bíblia. Ela é a palavra viva de 
Deus para as nossas vidas.  

Explique: Na Bíblia encontramos respostas para as 
nossas perguntas e na Bíblia que aprendemos como 
devemos viver de maneira que agrade a Deus. 

Fixando a lição / A criança repete: Deus fala comigo 
através da Bíblia, e eu falo com Deus através da 
oração.  

Atividade: Hoje vimos que Deus mandou um anjo 
para falar com Josué, e assim como Deus falou com 
Josué através do anjo, ele fala conosco através da 
Bíblia também. Para lembrar dessa verdade, pinte bem 
bonito a Bíblia ao lado e, com a ajuda de um adulto, 
escreva nela um versículo que você lembra: 

 
Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado pela Bíblia. Em nome de Jesus, amém.  

https://youtu.be/mbAmQRY4I24


 
TERÇA-FEIRA 

 

Fale para a criança: Deus já tinha dito que Josué e os israelitas iriam conquistar a cidade de 
Jericó, e montou um plano incrível... Deus é organizado e sabia que para vencer uma cidade cheia 
de muralhas, ia ser preciso um plano. 

Explique: Deus quer que a gente aprenda uma lição importante: precisamos aprender a fazer 
planos e obedecê-los. Deus é poderoso, e se quisesse poderia ter destruído a cidade de Jericó 
apenas com um piscar de olhos. Mas, essa era a missão do povo de Israel e, também ele queria 
ensinar o povo a planejar algo e cumprir ordens. 

Pergunte olhando nos olhos da criança: Quando você obedece a 
seus pais e o que eles mandam você fazer, isso mostra que você 
está aprendendo essa grande lição que o povo de Israel estava 
aprendendo também. 

Continue: Então, o plano para destruir as muralhas de Jericó era 
que 7 sacerdotes com a Arca e trombetas (nada de soldados armados) 

marchariam 6 dias ao redor da cidade. No sétimo dia marcharão 7 vezes e 
após tocar as trombetas, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade 
caíra e o povo atacará a cidade. 

Conclua: Josué confiava em Deus e fazia exatamente como o Senhor ensinava. Você sabe qual o 
segredo da vitória de Josué e dos israelitas? Eles obedeceram a todas as instruções de Deus. 

Fixando a lição / A criança repete: Para ter vitória, preciso aprender a obedecer completamente, 
imediatamente e sem reclamar. 

Atividade: Circule e pinte a imagem que apresenta o instrumento que os sacerdotes levaram para 
a batalha na conquista da cidade de Jericó. Se precisar, peça para um adulto ler Josué 6:4. 

 

 
 
                                                    
 
 
 
 
  
 
 
 

QUARTA-FEIRA 
 
Fale para a criança: Após os seis dias, chegou o grande 
momento! No sétimo dia o povo fez tudo o que o Senhor tinha 
mandado: rodearam 7 vezes a cidade e na última vez eles tocaram 
a trombeta e gritaram. E os muros vieram ao chão!  
 

Diga com bastante alegria: Os muros vieram ao chão! Agora, o 
povo de Israel poderia conquistar a cidade de Jericó e fazer 
cumprir o plano de Deus. 

Afirme: Grito e trombeta jamais fizeram uma fortaleza cair. Foi o 
braço forte de Deus que fez isso acontecer. Sem Deus, os 
israelitas nunca teriam conseguido derrubar os muros de Jericó. Deus fez o impossível acontecer.  

Explique: Agora, com os muros derrubados, Josué deu quatro instruções ao povo sobre a 
conquista de Jericó: 

1. Tudo deveria ser destruído;  
2. Raabe e sua família deveriam ser poupados;  
3. Ninguém deverá se apossar das coisas consagradas, para que não sejam destruídos;  

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu quero ser uma criança obediente. Em nome de Jesus, 
amém. 



4. Todo ouro, prata, utensílios de bronze 
e ferro pertencem ao Senhor e deverão 
ser levados. 

Conclua: Essas instruções foram claras... 
Deus não queria que ficasse nenhum 
vestígio daquela cidade. Mas Raabe e sua 
família foram poupados porque ajudaram 
Josué e Calebe quando eles foram 
espionar a terra. Deus cumpriu sua 
promessa e os protegeu e eles não 
morreram. 

Fixando a lição / A criança repete: Deus 
cumpre o que promete. Preciso ser assim 
também e cumprir o que eu falo. 

Atividade: O caminho foi longo até a 
vitória... Para lembrar um pouco dessa 
jornada, ajude Josué a chegar até às 
muralhas de Jericó: 

 

 

 
 
 

QUINTA-FEIRA 
 

Fale para a criança: Infelizmente nem todos foram 
obedientes. Um dos israelitas, chamado Acã, pegou 
escondido algumas coisas. Josué e os israelitas não sabiam 
e foram conquistar outra cidade, chamada Ai. Essa era uma 
cidade pequena e Josué achou que seria muito fácil de 
conquistá-la. Afinal de contas, eles tinham acabado de ter 
uma grande vitória contra uma cidade grande e fortificada.  

Continue: Josué cometeu um grande erro, e esse é a única 
mancha na vida dele... Josué não consultou a Deus e correu um grande risco. Ele mandou alguns 
israelitas lutarem contra Ai.  

Fale com voz de suspense: O povo estava indo em direção a Ai... Mas, por essa ele não 
esperava: os homens de Ai expulsaram os israelitas e ainda mataram 36 homens de Israel. Israel 
havia perdido a batalha. 

Diga: Josué ficou muito triste com a derrota e não entendia porque aquilo tinha acontecido. Ele 
rasgou suas vestes, consultou a Deus e ficou sabendo do pecado de Acã. 

Atividade de fixação: Pinte o que podemos aprender com essa derrota dos israelitas: 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Esconder o pecado traz 
consequência pior. É 
melhor confessar logo. 

Sem Deus nada é fácil, 
não conseguimos fazer 
nada direito. 
 

Quando faço algo de 
errado, outras pessoas 
sofrem também. 
 

Acã 

Oração - Leia e a criança repete: 
Senhor, quero confiar nos teus planos 
pra minha vida. 



 
SEXTA-FEIRA 

 
Fale para a criança: Então, quando o Senhor revelou o pecado do 
povo, ele ordenou que santificasse o povo. Então, Josué começou a 
busca pela pessoa que havia cometido o pecado de desobedecer a 
Deus... Pela manhã os israelitas se apresentaram e chamaram cada 
tribo, uma a uma e depois cada família e ainda, cada homem, um a 
um.  

Continue: Então, chegou a vez de Acã, e ele reconheceu que pecou contra Deus e confirmou que 
escondeu debaixo de sua tenda três objetos.  Acã, sua família e seus bens foram levados para o 
vale de Acor. Ali, Acã e toda sua família foi morta.  

Explique: O pecado de Acã trouxe terríveis consequências. Não 
somente pra ele, mas para o povo de Israel porque 36 homens 
foram mortos; o nome do Senhor e de Israel foram manchados 
perante os habitantes de Ai... E Acã e toda a sua família morreram 
por causa do pecado dele. 

Fale olhando nos olhos da criança: Você nunca peca “sozinho”, o 
seu pecado sempre traz consequências para outras pessoas. Uma 
mentira que você contar, pode prejudicar outras pessoas. 

Conclua: Deus odeia o pecado porque, além de ser algo que nos afasta de Deus, ele também traz 
consequências ruins. Deus nos ama e quer o nosso bem, por isso Ele não quer que seus filhos 
pequem. O pecado afasta da nossa vida as bençãos de Deus. Quando pecamos, devemos nos 
arrepender e pedir perdão de Deus. A Bíblia fala que Deus nos ama e nos perdoa. 

Fixando a lição / A criança repete: O pecado me afasta de Deus. Não devo esconder meus 
pecados. 

Atividade: Os dois corações abaixo mostram: o coração cheio de pecado e o coração limpo sem 
pecado. Faça o que se pede em cada coração: 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu sei tu podes ver todas as coisas. 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor Jesus, eu não quero esconder nada de ti. Me ajuda a ter 

sempre um coração arrependido e sem pecado. Em nome de Jesus, amém. 

CORAÇÃO LIMPO COM JESUS 

Quando aceitamos Jesus no nosso coração e nos 
arrependemos dos nossos pecados, Ele limpa nosso 
coração. Por isso, enfeite esse coração limpinho sem 

pecado. E, se tiver glitter ou lantejoula, cole nele.  

CORAÇÃO SUJO COM PECADO 

Cole bolinhas de papel no coração preto. Cada 
bolinha simboliza um pecado. Enquanto você cola, 
fale em voz alta alguns pecados que Deus não se 

agrada: 

JESUS 


