
2 Reis 22: 8-11; 23: 2

Caça História
1. Explique que vocês vão brincar de caça ao tesouro com uma história. Esconda a primeira 

pista onde quiser, e brinque de “quente ou frio” para que as crianças encontrem.

Você pode 
dobrar as 
abas para 
que a pista 

fique menor e 
mais fácil de 

esconder.

2. Esconda no vão da porta, onde não seja 
fácil de ver. 

Nos dias do rei Josias, 
muitas pessoas não 

estudavam as escrituras, 
até que um sacerdote as 
encontrou em um lugar 

especial. Leia 2 Reis 22:8, 
e veja se as crianças 

conseguem descobrir 
onde ele os encontrou. 

Bom trabalho! Agora encontre o Templo 
em algum lugar perto da porta.

Nem todos sabiam ler, 
então o escriba, leu as 
escrituras para o Rei.

O Rei ficou tão 
emocionado que

reasgou suas vestes. 
Por que somos gratos por

ter as escrituras hoje?
Depois de todos responderem a pergunta, 

diga-lhes que olhem embaixo da mesa ou se 
não tiver uma mesa, embaixo da lata de lixo.



3. Esconde essa pista embaixo da mesa
ou da lata de lixo.

4. Esconda essa pista onde quiser, e 
brinque de “quente ou frio” para que as 

crianças encontrem ou dê dicas.

5. Embaixo das cadeiras estará a folha do hino
(“Ler, ponderar e orar” -

Músicas para Crianças, p. 66).
Coloque com antecedência, cantem juntos. 

Depois de cantarem o hino, pergunte às 
crianças sobre o que o hino fala. Se não 

souberem, podem cantar de novo. Diga às 
crianças por que você se sente feliz por 

termos as escrituras hoje e deixe que elas 
expressem o que sentem a respeito das 

escrituras.
Diga-lhes que essas escrituras são um 

tesouro, mais precioso do que ouro, ou doces 
ou diamantes, e estão escondidos...dê dicas 

para as crianças. 

Leia 2 Reis 23:2 
para as crianças e 

peça a elas que 
prestem atenção 

ao que o rei fez 
com as escrituras.

Depois de responderem à pergunta, 
peça que digam qual parte do corpo é 

mencionada na escritura. Diga-lhes 
que encontrem essa parte do corpo 

em algum lugar da sala.
Por que era 
importante que 
todos ouvissem 
o que estava 
escrito nas 
escrituras?

Depois de responderem à 
pergunta, peça que olhem 

embaixo das cadeiras.


