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ATIVIDADE ANTECIPADA: 

Vamos fazer as redes sociais brilha-
rem! Faça uma postagem com uma 
foto, um vídeo ou um texto que fale 
sobre o amor de Jesus. Em sua pos-
tagem marque os perfis: 

@aventureirosdsa         
@ministeriodacriancaeadolecentes 

TEXTOS BÍBLICOS: 

II Reis 22:1,2, 8-13; 2 Reis 5:10

Objetivo da Mensagem: Mostrar 
que independente do lugar onde es-
tivermos, podemos ser usados por 
Deus para brilhar e testemunhar do 
seu amor, ressaltando que as crian-
ças são alvos do Criador e devem 
estar atentas às oportunidades de 
falar do amor do Pai.

MATERIAL DE PREPARO: 
Garrafas pet, uma bola, TNT azul, 
lanterna.

Tanto Josias como a Menina Cativa 
brilharam onde estavam. Vamos ver?  

CONCEITOS QUE 
EXPLORAREMOS:

1. Você não é jovem demais para 
que  Deus o use.

2. O objetivo de brilharmos 
deve ser o de abençoar outras 
pessoas.

3. A Palavra de Deus é valiosa e 
Josias reconheceu isso.

4. Os pergaminhos estavam 
no templo o tempo todo. A 
Bíblia está perto de nós e 
às vezes não a usamos. Não 

Orientações gerais
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PEQUENINAS 
LUZES”
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3. “ derrubando ídolos” 

Você pode usar algumas 
garrafas plásticas velhas 
para ilustrar os “ídolos” e 
bater nelas, ilustrando Josias 
derrubando os ídolos. Escreva 
em cada uma um tipo de 
idolatria (internet, vídeo game, 
dinheiro e etc..).  Lembre-os 
de como o rei Josias derrubou 
todos os falsos ídolos da Terra.

4. Para o momento do apelo, 
cada criança deve ter uma 
lanterna para acender (avisar 
antes) ou utilizar a lanterna do 
celular dos pais.

basta apenas ter uma Bíblia, é 
preciso estudá-la.

5. Josias ficou animado para 
compartilhar as Escrituras 
com outras pessoas. Devemos 
espalhar a Palavra de Deus 
com alegria.

6. Ainda que nossa vida tenha 
muitas dificuldades como a da 
menina cativa, Deus nos ajuda 
a brilhar! Dificuldades não nos 
impedirão de testemunhar.

DICAS PARA O(A) 
PREGADOR(A):

1. Deixe o ambiente da 
plataforma desarrumado antes 
do culto (no momento entre 
a escola sabatina e o culto). 
Esconda no meio da “bagunça” 
uma Bíblia, de preferência uma 
que chame bastante atenção.

2. Para o cenário, ter um 
ambiente que represente um 
palácio e outro uma casa. Isso 
ajudará a reforçar como o 
poder de Deus nos faz  brilhar 
em qualquer lugar.
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“PEQUENINAS LUZES”

INTRODUÇÃO:
Bom dia crianças e aventureiros, 
bom dia Igreja, Maranata!

Que sábado especial este! Para 
ficar mais especial ainda, nós 
vamos estudar a Bíblia! Já sabemos 
que a Palavra de Deus está repleta 
de Crianças que brilharam de 
modo especial! Hoje vamos falar 
de duas que brilharam muito: 

Josias (Brilhou no Palácio)

Menina Cativa (Brilhou em Casa)

Sermão para o Sábado da Criança e Dia do Aventureiro
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I – O MENINO REI QUE 
BRILHOU NO PALÁCIO
Crianças e aventureiros, quantos 
anos vocês acham que alguém 
precisa ter para ser rei?

Vamos ver o que a Biblia nos conta ?

Abra sua Bíblia em :
II Reis 22:1,2, 8-13

Vocês viram? Josias com oito 
anos já era rei e estava tomando 
decisões importantes. A primeira 
foi arrumar o Templo, limpando 
tudo, consertando tudo. Vocês 
gostam de arrumar o quarto? 

Preciso da ajuda de vocês. Vamos 
arrumar esse local agora?

(Obs.: Convidar algumas crianças à 
frente para arrumar a “bagunça” 
junto à Plataforma que anteriormente 
você preparou de propósito. Motive as 
crianças a organizar o local. Durante a 
arrumação, elas encontrarão a Bíblia.)

Crianças, temos que comemorar! 
Achamos o livro, igualzinho ao 
menino-rei Josias! Que benção!

Vamos nesta Aventura! 
Começaremos com Josias
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Vocês viram? A Biblia estava lá o 
tempo todo e demoraram para 
achá-la. Crianças vocês não podem 
perder a Biblia dentro de casa! 

A bíblia estava pertinho, mas eles 
não sabiam onde estava e por isto 
não usavam. Que triste!

A Palavra de Deus estava lá o 
tempo todo, mas foi ignorada, 
esquecida e depois perdida.

Tem muita gente hoje que sabe 
onde a Bíblia está e não usa.  Isso 
não pode acontecer! Vocês precisam  
ficar muito espertos com isso! Quem 
quer ser cada vez mais esperto, 
estudando a Bíblia todo dia? 

As crianças e os aventureiros estão 
de parabéns, porque estão sempre 
com a sua Bíblia!

Quando Josias ouviu a leitura da 
Bíblia viu que tinha algo errado.

O rei  aprendeu na Bíblia que o seu 
povo estava adorando a falsos deuses 
através de esculturas de ídolos.

Ele então decidiu derrubar todos 
os ídolos. Será que hoje em dia nós 
também temos ídolos? 

Podemos dizer que temos ídolos 
modernos, como a internet, vídeo-
game, dinheiro, etc. 

Hoje eu quero te convidar a 
derrubar esses ídolos 

Lembre-se de como 
o rei Josias derrubou 
todos os falsos ídolos 

da Terra. Assim 
também devemos 
retirar todos esses 

ídolos de nossa vida!

 Josias derrubou o que estava errado. 
Imaginem crianças, que estas garrafas 
aqui representem os ídolos. Como 
pode uma garrafa ser mais importante 
para alguém do que Deus? O menino-
-rei derrubou pela Palavra de Deus.

(Obs.: nesse momento você vai 
posicionando as garrafas enquanto 
fala. O objeto que você vai usar para 
derrubá-las, talvez uma bola como se 
fosse “boliche”, estará representando 
a bíblia. Josias derrubou os ídolos 
pela autoridade da Palavra de Deus!)

Viram crianças? Temos que retirar 
da nossa vida o que está errado. 
Josias fez isto! Ele brilhou! Quando 
seguimos a Bíblia, nós brilhamos!

Ele brilhou no Palácio. Agora veja a 
história de uma menina que brilhou 
em uma casa!

!!

(Escreva previamente em garrafas pet 
o nome dos ídolos e derrube um a um). 
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II – A MENINA ESCRAVA 
QUE BRILHOU EM CASA

Sabia que a Bíblia não fala o nome 
dela? Mas o que ela fez é lembrado 
até hoje. Crianças, venham comigo 
ver esta aventura!

Vamos ler um versículo chave: 
2 Reis 5.10

“Eliseu enviou um mensageiro para 
lhe dizer: ‘Vá e lave-se sete vezes no 
rio Jordão; sua pele será restaurada 
e você ficará purificado’.” 

Vocês gostam de ficar doentes? 
(espere as crianças responderem). 
Hoje, quando adoecemos, nossa 
mãe ou pai nos dá logo um 
remédio, não é verdade? Afinal, 
ninguém gosta de ficar “dodói”. 
Quanta gente ficou com Covid, não 
é? Vocês conheceram alguém que 
ficou com Covid? Oraram por estas 
pessoas? 

Há muitos anos atrás, a lepra era 
uma das doenças mais terríveis.

Havia um homem que estava 
muito doente e naqueles dias 
não havia cura para ele. O nome 
dele era Naamã. Ele era um oficial 
do exército, um homem muito 

importante, que conhecia o rei. 
Contudo, a doença o afastava 
de todas as pessoas, pois era 
contagiosa e ninguém queria 
chegar perto dele. 

Será que existe algo pior que a 
lepra (espere elas responderem)? 
Existe sim, o pecado! 

Vocês sabem o que é pecado? 

Pecado é tudo aquilo que 
pensamos, falamos e fazemos que 
desagrada Deus. Quando pecamos, 
nós ficamos iguais a Naamã, 
desesperados e querendo ajuda. 
Sentimos um vazio. Vocês sabem 
por quê? Porque o pecado nos 
afasta de Deus e nos leva pra longe 
dele. Que horrível isso!

A esposa de Naamã tinha uma 
escrava. Um dia a menina disse a 
ela que existia um profeta em Israel 
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que poderia curar o seu marido. 
Ele se chamava Eliseu. 

Eliseu era um servo do Senhor e 
Deus fez coisas maravilhosas na 
vida dele.

A menina, que até então era 
apenas uma cativa, uma escrava, 
se tornou uma testemunha, uma 
benção, uma iluminada. Isso 
aconteceu quando ela  contou 
algo que sabia para alguém que 
precisava ouvir. E é isso que nós 
devemos ser: testemunhas  de 
Deus. Ela brilhou!

Após saber sobre Eliseu, a esposa 
de Naamã ficou muito contente 
e falou para seu marido. Quando 
ele soube, resolveu pedir ajuda 
ao rei, já que eles eram próximos. 
O rei então disse para Naamã ir 
o mais rápido para Israel e deu a 
ele uma carta para mostrar ao rei 
de lá. Ele levou a carta e muitos 
presentes preciosos.

O rei de Israel, após ter lido a 
carta, disse a Naamã: “por que 
ele te enviou até mim? Por acaso 
sou Deus para conceder vida ou 
morte às pessoas? Esse rei da 
Síria deve estar planejando outra 
guerra”...  

Naamã ficou confuso. Porém, 
durante esse tempo, Eliseu ouviu 
boatos sobre a vinda dele e mandou 
uma mensagem ao rei, pedindo que 
este enviasse oficial até ele. Assim, 
o rei se tranquilizou e Naamã foi ao 
encontro do profeta Eliseu.

Muito ansioso, ao chegar na casa 
do profeta, Naamã esperava vê-lo. 
Porém, Eliseu não saiu de casa. 
Naamã foi avisado por um servo 
de que deveria ir até o rio Jordão 
e se lavar sete vezes. Ele ficou 
com raiva porque o profeta não o 
viu. Na cabeça de Naamã, ele só 
seria curado se Eliseu o tocasse e 
clamasse pelo nome do Senhor. O rio 
Jordão era sujo, não fazia sentido se 
lavar em um lugar sujo. 

Vocês sabem o que Naamã fez? Foi 
embora, pois já que ele não ia ser 
curado do jeito que esperava, não 
acreditava que pudesse haver outro 
tipo de cura. O que ele não sabia 
é que tudo acontece conforme a 
vontade de Deus. Não a nossa.

Quando ele estava indo embora, 
alguns servos tentaram convencê-lo, 
dizendo que era tão simples se lavar 
no rio e que não custava tentar.

Então, Naamã abriu mão do seu 
orgulho e foi se lavar no rio.
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(Ilustrando o banho de Naamã)
(Obs.: Fazer algumas manchas 
com tinta guache em um garoto. 
Colocá-lo atrás da faixa de TNT 
azul (o “rio”) e fazer as perguntas 
para as crianças (PERGUNTE 
SOBRE A HISTÓRIA QUE CONTOU 
ATÉ AQUI). A cada resposta certa 
ele deve dar um “mergulho” no 
rio, se escondendo atrás da faixa. 
Se a resposta estiver errada, ele 
não pode mergulhar. As crianças 
e aventureiros  devem ajudá-lo a 
mergulhar sete vezes, para ficar 
curado. Na sétima vez, enquanto 
ele está abaixado atrás do TNT, 
passar o paninho úmido para 
retirar as manchas. Quando ele se 
levantar, dar vivas e comemorar, 
agradecendo às crianças por terem 
ajudado “Naamã” a ficar curado.

Naamã estava muito feliz, pois 
sabia que a água suja não o tinha 
curado, mas o Deus de Eliseu sim, 
devido a sua obediência. 

Crianças e aventureiros, vocês 
lembram quem foi a testemunha? A 
escrava, não é verdade? Se ela não 
tivesse falado sobre Eliseu, Naamã 
não seria curado. 

Nós temos que ser testemunhas 
também e falar do amor de Deus 
para os nossos vizinhos, amigos, 
colegas da escola, etc. amém? 

CONCLUSÃO E APELO
Josias brilhou no Palácio, a menina 
na casa de Naamã. Onde quer que 
você estiver, brilhe por Jesus. Brilhe 
estudando a bíblia, testemunhando 
de sua fé, tomando as decisões 
corretas, tendo coragem para falar 
de Jesus. 

Quem deseja ser uma pequenina 
luz a brilhar?

(Obs.: Pedir que cada papai acenda 
a lanterna do celular e entregue à 
criança, enquanto cantam : “esta 
pequenina luz vou deixar brilhar, 
esta pequenina luz vou deixar 
brilhar, brilhar, brilhar”...

Peça que as crianças venham à 
frente com suas lanternas, para 
cantar juntas).

Foi muito bonito ver aqui na frente 
crianças e aventureiros louvando 
a Deus com o desejo de ser 
pequeninas luzes de Jesus.

Agora, pergunto a todos: pais, 
mães, irmãos e todos da Igreja:

Vocês querem brilhar sempre por 
Jesus?

Você deseja brilhar na escola, em 
casa, no Clube de Aventureiros, na 
Igreja e em qualquer lugar?

Levante a sua mão para dizer: Eu 
sou apenas um pecador, mas quero 
brilhar sempre por Jesus. Quero ser 
luz para iluminar a vida de todos ao 
meu redor.

Mantenha a sua mão levantada 
enquanto oramos a Deus agora.

Oração de entrega.
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