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• 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: 1 Re 11:26 a 17:1 / 2 Re 11:1-21 / 2 Cr 
22:10 a 24:27/ 2 Re 22 e 23 / 2 Cr 34 e 35. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Fale para a criança: Semana passada vimos que, por causa da 
desobediência de Salomão, o reino de Israel foi dividido e muitos reis vieram 
depois dele que não agradaram a Deus, um dos piores foi Acabe e sua 
esposa Jezabel. Deus prometeu que da 

tribo de Judá viria o Messias, o salvador do mundo. 

Diga: Vamos estudar sobre dois reis da tribo de Judá. Eles 
foram reis kids, foram coroados durante a infância e 
começaram bem. Um deles terminou bem, mas o outro 
terminou mal. 

Continue: O primeiro que iremos contar a história se chama 
Joás. Joás ficou em perigo quando seu pai morreu. A avó 
dele, Atalia queria matar toda a família, mas a tia dele 
Jeoseba, o protegeu e o escondeu no Templo do Senhor 
durante 6 anos, depois desse tempo ele foi proclamado rei de Judá. 

Conclua: Joás começou seu reinado quando ainda era criança, quando tinha apenas 7 anos de 
idade. O sacerdote Joiada se dedicou em ensinar a Palavra ao pequeno rei Joás. Mesmo tão novo 
ele conhecia a Lei do Senhor e tomou boas decisões. 

Fale com alegria: É possível amar e obedecer a Deus desde criança. 

Fixando a lição/A criança repete: Mesmo criança eu posso ser obediente a Deus e fazer boas 
decisões. 

Atividade: Cole barbante no pontilhado da palavra abaixo que mostra da onde vem a nossa 
sabedoria: 
 

D E U S 

PORQUE DESDE CRIANÇA VOCÊ CONHECE AS SAGRADAS 
LETRAS, QUE SÃO CAPAZES DE TORNÁ-LO SÁBIO.  

 (2 TIMÓTEO 3:15A) 

                       CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO VÍDEO 
DO ENSINO DO VERSÍCULO 
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Fale para a criança: Vimos ontem que mesmo tão novo Joás conhecia a 
Lei do Senhor e tomou boas decisões.  

Continue: Joás fez coisas muito boas por causa do profeta Joiada. Por 
causa dele, Joás limpou Judá dos postes de ídolos que haviam sido 

construídos no tempo de Salomão. Ele também começou a fazer reformas no Templo. 

Diga: Mas ele só obedeceu enquanto Joiada estava perto. O sacerdote Joiada morreu com uma 
idade bem avançada, com 130 anos. E foi depois de sua morte que Joás abandonou a Deus. 

Conclua: Joás só fazia o que agradava a Deus por causa do sacerdote. Isso nos ensina algo muito 
importante: nosso amor a Deus precisa ser sincero.  

Pergunte e espere a resposta da criança: Você só obedece a Deus por que seus pais mandam, 
ou porque você realmente ama a Deus de todo o seu coração? 

Fixando a lição/A criança repete: Preciso amar a Deus de todo o meu coração e não porque 
meus pais mandam. 

Atividade: Deus quer o nosso amor sincero. Para lembrar disso, pinte com tinta guache, ou com 
de giz de cera o coração abaixo: 

 

                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fale para a criança: Joás começou bem, mas terminou 
mal.  

Fale olhando nos olhos da criança: Você deve fazer o 
que é certo mesmo sem a presença do papai, da mamãe, do professor ou pastor. Lembre-se que 
Deus está perto de você o tempo todo. 

Continue: Uma das maneiras de aprender o que é certo é fazendo seu Momento com Deus. 
Quando você se dedica em aprender a vontade de Deus, fica mais fácil obedecer a Deus por amor. 

Pergunte pra criança: Você já teve a oportunidade de fazer alguma coisa errada escondido? 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me dê sabedoria para tomar boas decisões. 

Em nome de Jesus, amém. 

 

EU AMO JESUS 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu quero te amar por toda a minha vida. Me 

ajuda a nunca abandonar os Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. 

 



Fale sorrindo: São nesses momentos que devemos nos lembrar de Deus e que Ele está 
sempre de olho em nós. Ele está cuidando de nós o tempo todo. 

Diga: Depois da morte de Joiada os líderes de Judá foram falar com o rei Joás. Ele 
abandonou a Deus e idolatrou os postes sagrados e ídolos. Joás foi morto pelo exército arameu, 
pois havia abandonado o Senhor. Ele reinou por 40 anos em Judá. 

Conclua: Joás começou bem, mas terminou mal. Isso nos ensina uma lição, 
precisamos buscar a Deus todos os dias para nunca abandonar os seus caminhos. 
Não podemos deixar de ir na igreja, fazer a meditação e orar, porque tudo isso nos 
aproxima de Deus. Deus quer que você comece bem e termine bem, que você seja 

fiel a Ele do início ao fim. 

Fixando a lição/A criança repete: Vou me dedicar na minha meditação e oração. Que buscar a 
Deus todos os dias e não me quero me afastar dele. 

Atividade: Deus ouve as nossas orações, por isso é importante orar por nós e pelas outras 
pessoas também. Pinte bem bonito o relógio da oração abaixo e faça pelo menos uma das orações 
que tem nele. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fale para a criança:  O segundo rei Kids foi Josias. A família dele não era um 
bom exemplo, o avô se chamava Manassés e seu pai, Amom. Eles eram homens 
muito maus. O pai de Josias era cruel e fazia muita 
maldade. Ele reinou durante 55 anos e depois Josias 
começou a reinar em Judá, com apenas 8 anos.  

Continue: Mesmo com exemplos maus do avô e do pai, Josias decidiu 
agradar a Deus e fez grandes coisas para o Senhor. Não importam como 
você nasceu, Deus fez você nascer porque ele te ama e tem um plano para 
sua vida. 

Diga olhando nos olhos da criança: Mesmo sendo criança, você pode 
decidir se vai viver para Deus, independente das decisões dos outros da sua 
família. 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajuda a me dedicar sempre na minha 

meditação e na minha oração, quero ter um relacionamento verdadeiro contigo. Em nome de 

Jesus, amém. 

 



Pergunte e espere a resposta da criança: Mesmo que ninguém da sua família siga 
a Deus, você decide mesmo assim seguir os caminhos do Senhor? 

Afirme com um sorriso: Deus quer que você tenha essa certeza desde novo, assim 
como o rei Josias tinha. Ele buscou a Deus e fazia o que agradava a Deus. 

Conclua: Josias é um grande exemplo de quem começou certo desde a infância. O 
avô era mau e o pai também. Mas ele mostrou que a decisão de ser fiel a Deus é uma decisão individual, 
não depende do papai, da mamãe, do professor nova kids, ou do pastor. É uma decisão sua. 

Fixando a lição/A criança repete: 
Decido amar a Deus por todos os dias, 
independente de outras pessoas.  

Atividade: Pinte bem bonito a figura do 
rei Josias sendo coroado: 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Fale para a criança:  Josias era muito jovem (tinha 16 anos) quando 
começou a trazer todo o povo de Israel de volta para Deus. Você, 
mesmo sendo criança, também pode 
fazer a diferença na sua casa e trazer 
a sua família para perto de Deus.  

Fale com entusiasmo: Josias começou a reformar no templo e, 
durante a reforma eles acharam o Livro da Lei – o livro original de 
Moisés, então o rei Josias leu para todo o povo. Após Josias ler, 
ele pensou em toda sua vida e chamou todo Israel para fazer um 
pacto para voltar aos caminhos do Senhor.  

Diga: Josias fez uma aliança comprometendo-se em obedecer a Deus de todo coração. Todo o 
povo também se comprometeu com essa aliança. E assim, todo o povo se comprometeu com 
Deus. 

Continue: Josias ainda comemorou uma grande Páscoa, 
como nunca havia sido feita antes. Ele também eliminou os 
que consultavam espíritos, destruiu os ídolos e todas as 
outras coisas que não agradavam a Deus em Judá. Com 
isso, teve paz em Israel.  

Conclua: Josias morreu em batalha obedecendo as 
ordens do Senhor. Ele reinou durante 31 anos em Judá. 
Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, 
que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda 
a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a 
Lei de Moisés 

Fixando a lição/A criança repete: Quero viver minha vida agradando ao Senhor de todo o meu 
coração. Não quero me desviar nunca dos caminhos do Senhor. 

 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, independente do que as outras pessoas 

falarem, eu quero ter fé e crer sempre em Ti. Em nome de Jesus, amém. 

 



Atividade: Descubra os 5 erros na imagem abaixo: 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORTE ABAIXO AS FIGURINHAS E COLE NO SEU ÁLBUM DE 
FIGURINHAS DA VIDA DE JESUS: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caso você não tenha seu álbum, acesse o site da igreja 
(www.nibparana.org), clique na página do Nova Kids e baixe o 
seu! OU Aponte a câmera do seu celular para o QR-CODE ao 

lado! 
 

 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, quero ser igual o rei Josias e sempre te 

buscar de todo o meu coração por toda a minha vida. Em nome de Jesus, amém. 

 

JESUS É SEPULTADO  JESUS É CRUCIFICADO  

JESUS RESSUSCITA  

http://www.nibparana.org/

