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LIÇÃO 01 – UM NOVO LÍDER PARA O POVO   
 

Missão:  

Mostre que você é capaz resolvendo as cruzadinhas de acordo com a lição.  
1) Nome da Cidade conquistada por Josué 

2) Nome do Rio por onde o povo atravessou a pés enxutos 

3) Nome do líder que Josué substituiu 

4) Nome da Divindade que levou o povo de Israel à Terra Prometida 

5) Primeiro, segundo, terceiro...  Por quantos dias o povo rodeou a cidade 

até que a muralha caísse? 

 

   1) J           

  2)   O          

3)       S        

 4) D   U       

  5)   É          

  

Missão cumprida: 10 pts  

 
LIÇÃO 02 – UMA DECISÃO MUITO IMPORTANTE 

 
Missão: 

 
Decifre o enigma, tirando ou acrescentando o que se pede e descubra a 
escolha de Josué. 

“ + e + minha +  + verbo  
 
acrescentando EMOS + ao + masculino de senhora”. 
 
Missão cumprida: 20 pts  
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LIÇÃO 03 – UM PEQUENO EXÉRCITO  

 
Missão: 
 
Correlacione a primeira coluna coma segunda e pontue em sua missão.  
 

(1) Gideão 

(2) 32.000 

(3) Juízes 

(4) 135.000  

(5) Trezentos valentes 

Missão cumprida: 20 pts  
 

 
LIÇÃO 04 – UMA AMIZADE VERDADEIRA  

 
Missão: 
 
Pesquise em  mapas, a localização da antiga cidade de Moabe e responda 
onde ela está localizada atualmente.  
  
Missão cumprida: 10 pts = 10 pts de bônus para apresentação do mapa 
da cidade antiga de Moabe. 

 
LIÇÃO 05 – UM HOMEM BONDOSO  

 
Missão: 
 

Em dupla ou trio, de acordo com a orientação do professor, façam uma música 
com a história de amor de Boaz e Rute, não esqueça ao final da mesma, 
mencionar o amor de Jesus por todos nós. 
 
OBS: A melodia pode ser de uma música existente.  
 
Missão cumprida: 30 pts  

(    ) Número de Soldados preparados por 

Gideão, na primeira convocação. 

(    ) Pessoas capacitadas por Deus para 

libertar seu povo. 

(    ) Número da tropa desarmada de Gideão.  

(    ) Nome do homem escolhido por Deus 

para libertar o povo. 

(    ) Número de Soldados midianitas. 
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LIÇÃO 06 – DEUS CHAMA UM MENINO  

 
Missão: 
 
Em dupla, Confeccione a partir de sucatas, dois fantoches, um para o 
Sacerdote Eli e um para Samuel encenando a passagem onde Deus chama o 
menino e lhe entrega a mensagem sobre o sacerdote Eli e seus filhos.  
 
Missão cumprida: 40 pts + 20 pts de criatividade.  
 

MISSÃO 07 – UM BOM EXEMPLO DE REI   
 
Missão: 
 

 

 
01º Rei: Roboão. Governou por 17 anos______________________________ 

02º Rei: _______________________________________________________ 

03º Rei: _______________________________________________________ 

04º Rei: _______________________________________________________ 

05º Rei: _______________________________________________________ 

06º Rei: _______________________________________________________ 

07º Rei: _______________________________________________________ 

08º Rei: _______________________________________________________ 

REIS DE JUDÁ – CAPITAL: 
JERUSALÉM 

Pesquise e complete a linha do tempo dos reis de 
Judá e faça um cartaz descrevendo o período de 
reinado de cada um. Dica: Foram ao total 20 reis 
governantes neste reino. Busque auxílio no Livro 
“Israel e fatos Bíblicos de A a Z – Um guia prático 
para curiosos”. 
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09º Rei: _______________________________________________________ 

10º Rei: _______________________________________________________ 

11º Rei: _______________________________________________________ 

12º Rei: _______________________________________________________ 

13º Rei: _______________________________________________________ 

14º Rei: _______________________________________________________ 

15º Rei: _______________________________________________________ 

16º Rei: _______________________________________________________ 

17º Rei: _______________________________________________________ 

18º Rei: _______________________________________________________ 

19º Rei: _______________________________________________________ 

20º Rei: Zedequias. Governou por 11 anos____________________________ 

 

Missão cumprida: 60 pts + 10 pts de bônus pela criatividade do cartaz.  

 
MISSÃO 08 – UM TEMPLO PARA DEUS  

 
Missão: 
 
Em grupos, de acordo com a orientação do professor, realizem uma maquete, 
destacando o interior do Templo de Salomão. Não esqueçam de explicar cada 
divisão do Templo. Apresentem aos seus amigos de classe. 
 
OBS: Ao final das apresentações, o professor fará uma exposição no pátio da 
igreja, das maquetes apresentadas. 

  
Missão cumprida: 50 pts + 20pts para a apresentação de cada aluno à 
classe.  
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MISSÃO 09 – A VOLTA PRA CASA  

 
Missão: 
 
Durante a semana, estude a sequência dos Livros Históricos. No dia da aula, o 
professor fará uma mini gincana entre os alunos da turma. A turma será dividia 
por grupos, após orientação do professor, e estes grupos competirão entre si, 
em quem mais rápido abrirá no livro histórico solicitado pelo professor. Assim, 
passarão por todos os grupos, pontuando o aluno de cada grupo, que tiver 
melhor desenvolvimento. Ao final, a disputa será entre os melhores de cada 
grupo. Vencerá quem obtiver melhor aproveitamento e agilidade.  
 
Missão cumprida: 30 pts para cada participante.  
O aluno vencedor receberá além dos 30 pts de cumprimento da atividade, 
mais 30 pts de bônus em sua cartela.  
 
 

 
MISSÃO 10 – MÃOS Á OBRA  

 
Missão: 
 
Leia o Livro de Neemias capítulo 4 e descubra quem caçoava de Neemias na 
reconstrução dos muros de Jerusalém.  
 
 
Missão cumprida: 20 pts   

MISSÃO 11 – UMA RAINHA CORAJOSA  

Missão: 
 
A Festa de Purim é celebrada pelos judeus todo ano em 14 de Adar, em 
março nosso calendário. Comemora a salvação do povo judeu na antiga 
Pérsia da trama de Haman “para destruir, matar e aniquilar todos os judeus, 
jovens e velhos, crianças e mulheres, num único dia”. Pesquise o que 
significa?  
 
Missão cumprida: 20pts   
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MISSÃO 12 – A RECOMPENSA DA FIDELIDADE  

 
Missão: 
 
Faça uma redação sobre “A importância de nossa Fidelidade com Deus”. 

 
OBS: O professor poderá fazer uma exposição com as redações para toda 
igreja, fechando assim o trimestre.  
 

 

 Missão cumprida: 30pts 


