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Bem-vindo ao programa Expresso da Galáxia EBF!
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Está tudo pronto para você “decolar” e fazer 
um programa especial de uma semana para as 
crianças da sua igreja e comunidade que poderá 
mudar as vidas delas para sempre!
Os professores vão gostar de transformar a 
igreja ou parquinho em um ônibus espacial, 
o “Expresso da Galáxia”, onde a cada dia todo 
o grupo vai “decolar” para o espaço sideral e 
explorar as maravilhas de Deus. As crianças 
vão adorar “voar” na nave espacial que se 

inclina para a esquerda e direita, enquanto elas imaginam que a nave está fazendo curvas 
e evitando asteróides. As faixas de áudio para a descolagem e aterrissagem irão afl orar a 
imaginação das crianças, bem como as esquetes diárias com o capitão e seu assistente robô.

A cada dia você vai levar as crianças a uma viagem para uma estação espacial ou na lua, 
uma estrela ou outro planeta, onde elas vão aprender sobre a grandeza de Deus a partir da 
vida de Moisés. Todo mundo vai adorar cantar a música em grupo com ações interativas 
para as canções.

Após o tempo na “ponte”, as crianças vão ser agrupadas em classes por faixa etária e vão 
passar por todas as “partes” da nave espacial. Elas vão ir para a classe de cadetes, onde 
elas vão trabalhar em seus livros de exercícios e rever a lição; a classe de engenharia onde 
vão mexer com artesanato e, para o refeitório onde vão lanchar e vão poder ter uma lição 
interativa sobre o espaço sideral. Nestes grupos menores, seus alunos vão poder conhecer 
uns aos outros e aos seus professores, criando novas amizades que vão durar o ano inteiro.

É fácil chamar todas as crianças de volta para a “ponte” para alguns jogos divertidos sobre o 
espaço. Feche o dia com  uma oração, e não se esqueça de convidá-las de volta para EBF no 
dia seguinte!

Espero que você aproveite a Escola Bíblica de Férias ... Eu sei que você vai colocar muita 
criatividade nela e torná-la em algo “fora deste mundo!”

Irmã Kristina Krauss
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Este material “Expresso da Galáxia”  foi escrito pelo ministério “As 
Crianças são Importantes” e todos os direitos nos são reservados.
Nosso material é gratuito para ser baixado, usado, impresso e distribuído 
para outras igrejas e ministérios, sem nenhum compromisso.
Você está aqui para mudar vidas; nós estamos aqui para ajudá-lo!
Para mais informações, entre em contato conosco:
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Durante esta lição, sempre que os alunos 
ouvirem “Clamar a Deus,” diga para eles 

responderem “Senhor, ajude-me!” enquanto eles 
pulam e estendem os braços em direção a Deus.

“Com a minha voz clamo 
ao SENHOR, e ele do seu 
santo monte me responde.” 
Salmo 3: 4Deus é 

GRANDE

Nascimento de Moisés

Painel de Navegação 
Visão Geral

Clamar a Deus!

Durante esta lição, cada vez que os alunos 
ouvirem “Responda a Deus” eles devem 

responder dizendo “Sim, Senhor!” enquanto 
colocam a mão em cima da orelha. Depois eles 

batem os pés juntos como soldados e dizem 
“Estou aqui!”.

Responder a Deus! “Depois disto, ouvi a voz do 
Senhor, que dizia: A quem 
enviarei, e quem há de ir por 
nós? Disse eu: eis-me aqui, 
envia-me a mim.” Isaías 6: 8

Moisés e a Sarça Ardente

Deus é 
INCRÍVEL

Deus é 
MAGNÍFICO

Sempre que os alunos ouvirem “Obedecer a Deus” 
durante a lição, diga para eles responderem “Eu 

tenho que ir” enquanto levantam e marcham, 
trocando de lugar com outro aluno.

Obedecer a Deus! “E aquele que guarda os seus 
mandamentos permanece em 
Deus, e Deus, nele. E nisto 
conhecemos que Ele permanece 
em nós, pelo Espírito que nos 
deu.” 1 João 3: 24.

As pragas do Egito

Deus é 
MARAVILHOSO

Sempre que os alunos ouvirem “Espera em Deus” 
durante a lição, eles devem responder dizendo: 

“Eu estou pronto,” enquanto pulam e fazem 
movimentos de boxe, e então eles juntam as mãos e 

sentam-se enquanto dizem: “Mas devo esperar”. 

Esperar em Deus! “Porque o Senhor é Deus de 
justiça; bem-aventurados 
todos os que nEle esperam” 
Isaías 30: 18b

Nuvem de Dia e Fogo de Noite

Sempre que os alunos ouvirem “Adora a Deus!” 
durante a lição, os alunos devem responder 

dizendo “Eu te adoro!” enquanto levantam as mãos 
para o céu as balançam para frente e para trás.

Adorar a Deus! “Aleluia! Louvai a Deus no 
seu santuário; louvai-o no 
fi rmamento, obra do seu 
poder.” Salmo 150: 1

Travessia do Mar Vermelho
Deus é 

ÓTIMO
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Robôs

Telescópios

Forme uma Palavra

Teste de Sabor

Moisés em um Cesto

Revezamento 
Aquático

Corrida de Comida 
de Banana

O Arbusto em Chamas

Tamanho incrível

Arbusto em Chamas de Moisés

Luta de Espaguete

Faça uma Pirâmide

Foguete Expresso 
da GaláxiaPilares de Nuvens

Ônibus 
Espaciais

As Pragas

Movimento

Efeitos Sonoros 
Engraçados

Cabeça grudenta

Tire suas sandálias

Cruzando o Mar em Terra Firme

Supernovas

Cruzando o Mar 
Vermelho

Arremesso de 
Marshmallow

Decorando o Bolo
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É fácil executar a Escola Bíblica de Férias

Dramas

Ao vivo, em ação!

Você tem em suas mãos uma EBF que é simples, fácil de planejar e fácil de executar. Escolha uma data, junte alguns voluntários, 
pendure alguns pôsteres pela comunidade e você está pronto!
Com uma equipe maior, a EBF fi ca mais divertida para todos os envolvidos, então dividimos as tarefas em vários papéis para envolver 
mais pessoas.

Aqui estão algumas ideias para você de como dividir as tarefas da sua EBF:
• 1 Diretor da EBF
• 1 Líder Musical
• 1 Pregador para a lição principal
• 2 Atores para o drama (o capitão e o robô)
• 1 Coordenador de aula (livros dos alunos e revisão de aula)
• 1 Coordenador de artes
• 1 Coordenador de lanches
• 1 Coordenador de jogos
• 6-10 líderes para cada grupinho, dependendo da quantidade de crianças em sua EBF

Cada dia o capitão irá levar as crianças em uma viagem na nave espacial ‘Expresso da 
Galáxia’ com a ajuda de seu assistente robô. 
Seu capitão é um homem sério, pois ele é responsável pela nave e também por guiar 
espiritualmente as crianças durante a semana. Ele apresenta seu assistente para a plateia: 
um robô desajeitado e que às vezes não funciona. Às vezes enquanto o robô está falando, 
ele acaba travando e só emite sons estranhos ao invés de palavras. Ele sempre precisa de 
óleo para manter suas juntas em movimento. 
Cada dia o capitão e o robô irão apresentar o ponto principal do dia, e a resposta que 
as crianças precisam dar cada vez que ouvirem. O capitão também irá apresentar a 
aplicação espacial que as crianças ouvirão em seus grupinhos.
As ideias de esquetes são fornecidas para a abertura de cada dia da EBF, mas você 
também pode encerrar o dia com elas, ou fazer os personagens participarem dos jogos. 
As crianças vão adorar conhecer o capitão e o robô.
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Como usar este material

Cada dia, os estudantes aprenderão 
uma frase para aquele dia, e a resposta 
com ações. Esta atividade é muito 
importante para que seus alunos não 
fi quem entediados durante o sermão 
principal, e fará sua EBF muito 
especial. Durante toda a EBF, sempre 
que um líder mencionar a frase do 
dia, os alunos saberão a resposta e 
as ações que a acompanham. Eles 
aprenderão durante o drama com o 
capitão e o robô, e você poderá usar 
pelo resto do dia.

“Clamar a Deus!”

Durante esta lição, sempre que 
os alunos ouvirem “Clamar a 

Deus,” diga para eles responderem 
“Senhor, ajude-me!” enquanto 

eles pulam e estendem os braços 
em direção a Deus.

Retransmissão de 
mensagem 
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Jogos
Os jogos deste programa serão jogados com todas as 
crianças sentadas em um grande grupo, divididos em 
times. (Você pode ter de 2 a 4 times.) A maneira mais 
fácil será a de meninos contra meninas. Para cada jogo, 
os times enviarão alguns voluntários para representá-los 
enquanto os outros ajudam gritando, torcendo e rindo em 
suas cadeiras. Para que as crianças não se entediem, jogue 
vários jogos diferentes cada dia, por períodos curtos de 
tempo, sempre mudando os voluntários participantes.
Uma ideia para escolher os estudantes que participarão 
dos jogos é olhar para aqueles que se comportam bem 
durante as outras atividades da sua EBF.  Dê a esses alunos 
algo que mostre que eles participarão. Pode ser algo para 
pendurar no pescoço, algo amarrado no pulso ou um 
cartão para eles colocarem no bolso.
Para cada jogo, quanto mais preparado você estiver, 
melhor ele será. Enquanto você prepara estes jogos, pense 
naqueles programas de jogos da TV. Você pode fazer 
algumas capas brilhantes para os alunos vestirem, efeitos 
sonoros ou música para a hora do jogo, e quem sabe até 
algumas decorações. Faça coisas baratas que podem tornar 
sua EBF mais divertida. Prepare-se e divirta-se! 
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ProgramaçãoProgramação Estação de Rotação
No meio de cada dia, as crianças 

dividem-se em três grupos e 
‘rodam’ pelas estações: Refeitório 
(lanches e aplicações espaciais), 

Engenharia (artes) e Sala dos 
Cadetes (livro do aluno e revisão 
de lição). Leia mais sobre estas 

estações na próxima página.

(Programa de 2h30 de duração)

(Lição Principal & Versículo - 20 min)

(Jogos - 30 min)

(Música de Encerramento e 
Anúncios - 10 min)

Urgente do Controle de Missão...

Jogos Espaciais

Cadetes Liberados

...para as Estações...

...Voltar para a Ponte ..
.

(Músicas - 20 min
Drama de abertura - 10 min)

Decolagem! 

(Estação dos 
Lanches e 
Aplicações 
Espaciais)

(livros de 
exercícios e 

estação de revisão 
da lição)

(estação de 
Artesanato)

Estação de Estação de 
RotaçãoRotação
20 min.20 min.
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Estação de Rotação

Durante a hora do lanche, discuta com os alunos a aplicação espacial e como ela 
interage com a lição e com seu dia-a-dia. Informações sobre o lanche e aplicação 
espacial também se encontram no panfl eto do Refeitório.

Aqui você encontrará instruções de 
como preparar o lanche. Lembre-se 
que os alunos podem gostar de criar 
o lanche, como um trabalho de 
artes, antes de comê-lo.  Não perca a 
oportunidade de ensinar as crianças a 
serem responsáveis pela limpeza.

Estação de Lanches

Refeitório

Aqui você encontrará uma ideia de artesanato, com itens 
sugeridos e instruções. No programa de EBF Expresso da 
Galáxia, todos os artesanatos foram criados de modo a utilizar 
apenas uma folha de papel por artesanato, deixando-os o 
mais econômico possível. Baixe os modelos online. Procure 
informações sobre o artesanato no manual do diretor e também 
no panfl eto do líder de Engenharia. Veja também modelos para 
tirar xerox no panfl eto do líder de Engenharia.

Estação de Artes

Engenharia

Aqui você encontrará instruções e algumas palavras-chave das 
histórias da Bíblia em linguagem de sinais. Revise a história e 
ensine estas palavras na linguagem de sinais. Depois entregue 
os livros dos alunos e ajude-os com os exercícios. Estas 
informações também estão disponíveis no panfl eto do líder da 
Classe dos Cadetes. 

Livro do Estudante e Estação de Revisão

Classe dos Cadetes 

(Aplicação Espacial para discutir 
durante o lanche)Factoide

Junte os dedos polegar e indicador 
e faça um movimento circular para 
fora até as mãos se tocarem.

Família
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O Ministério das crianças é muitas vezes o mais 
negligenciado, com a menor previsão orçamentária e, 
tem algumas das taxas mais altas de rotatividade dos 
ministérios cristãos. Mas, há milhões de crianças que 

precisam ouvir sobre Jesus!

É por isso que dedicamos todo o nosso tempo para produzir 

um currículo original, completo e relevante para a ESCOLA 
DOMINICAL e ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS, materiais de treinamento e outros 

recursos para o ministério das crianças.

Fazemos tudo isso porque acreditamos que 

Nosso material é gratuito para ser baixado, usado, impresso e distribuído 
para outras igrejas e ministérios, sem nenhum compromisso.

CriancasSaoImportantes.com

* Se você estiver interessado em colaborar conosco para escrever materiais em várias línguas, para a produção de material impresso ou para 
distribuir material impresso, entre em contato conosco. Nós gostaríamos de falar com você!   contato@criancassaoimportantes.com
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Artesanato extra

Artesanato extra

Atividade de Sala de Aula

Cada criança faz a sua própria nuvem e a 
classe monta uma coluna com as nuvens 

de cada um. Para fazer as nuvens, peça 
aos alunos que desenhem e cortem as 
nuvens, depois peça para eles colarem 

uma decoração nela. (Pó branco brilhante 
ou gliter.) Repita o procedimento para a 

coluna de chamas.

Esta imagem foi criada com cola e pó 
colorido ou gliter.
Pode representar a explosão de alegria 
e louvor, assim como uma supernova! 
É a alegria que sentimos quando 
pensamos em tudo o que Deus é e o 
que tem feito por nós.
A legenda poderia dizer: “Eu vou 
adorar a Deus.”

Atividade de Artesanato: imagem 
da Terra como é vista do espaço.
1. Desenhe um grande círculo no 
meio de um papel toalha usando um 
pincel preto ou caneta à prova d’água.
2. Dê aos alunos canetas grossas da 
cor verde para colorir o planeta terra. 
Em seguida, dê a eles canetas azuis 
para colorir a água.
3. Agora que os alunos pintaram 
onde fi ca a água. Eles precisam 
molhar todo o círculo e observar as 
cores se juntarem.
4. Uma vez que esteja seco, os alunos 
cortam a linha preta e colam suas 
criações em papel preto.
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Atividade: Crateras da Lua
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Estas fantasias são ótimas para os seus professores usarem e 
adicionarem um extra a EBF! Cubra garrafas de refrigerante de 2 
litros com papel alumínio ou fi ta adesiva estilo silver-tape; anexe 
“chamas” feitas de papel de seda e use uma corda para amarrar 
a garrafa às costas. Os professores vão fi car bem usando um 
“propulsor a jato”!

As crianças vão ADORAR ter fotos da EBF!

Mistura de farinha: 4 xícaras de farinha e 
1/2 xícara de óleo

Esta é uma 
atividade 
extra de 

artesanato 
divertido que 

você pode 
usar! Decore 

um palito 
de um lado 

como o fogo e 
do outro lado 

como uma 
coluna de 

nuvem!

Peça aos alunos para criarem uma mistura de 
farinha e depois jogarem pedrinhas nela. Assista as 
crateras se formando bem diante dos seus olhos!
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Viagemª1 Clamar a Deus!
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(Drama de abertura)
O capitão dá as boas vindas às crianças para uma semana de aventuras divertidas enquanto 
eles navegam através das galáxias para enxergar a grandeza de Deus. Depois, ele apresenta 
seu assistente, o Robô. O capitão explica que hoje eles viajarão até Saturno e visitarão a 
estação espacial “Nebucopio” onde eles usarão um telescópio muito legal para ver coisas 
muito distantes. O capitão também menciona que a cada dia eles aprenderão sobre a 
grandeza de Deus, de um livro legal e muito, mas muito velho: a Bíblia. Apresente o tema musical 
com o professor dizendo para as crianças que elas não estão prontas para o lançamento, então o robô as ajuda a fi carem prontas 
tocando a música. Diga para o seu líder musical cantar o tema principal junto com todos antes do lançamento. Depois do tema 
principal, você pode usar os efeitos sonoros para o lançamento e para a viagem, continuando a esquete enquanto viajam.
A nave “Expresso da Galáxia” encontra vários asteroides, e precisa fazer manobras evasivas para não bater em um deles. O robô está 
muito nervoso e se atrapalha ainda mais para falar, pois está com medo de bater, então o capitão o ensina a chamar por Deus.
O capitão ensina as crianças do grupo a ouvir as palavras do dia, “Chame por Deus” e a responder com a frase “Senhor, ajude-me!” 
enquanto as crianças pulam e estendem os braços em direção a Deus. O robô tenta várias 
vezes e fi nalmente aprende as palavras e os movimentos com os alunos.
No fi nal eles estão seguros, e chegam a Saturno. O robô pensa que os anéis ao redor do 
planeta são uma estrada para carros rápidos. Eles têm difi culdade para pousar, então 
o robô tem que chamar por Deus novamente: “Chame por Deus” e todos respondem 
“Senhor, ajude-me!”.
Eles pousam a tempo do astronauta os ensinar sobre a Bíblia!
(Depois de fazer uma aterrissagem divertida com o grupo, comece a lição principal).

(Lição principal)

Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito; os fi lhos de Israel gemiam sob a servidão e por 
causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus.  Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se 
da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó.  E viu Deus os fi lhos de Israel e atentou 
para a sua condição.
(Êxodo 2: 23-25 NVI)

A Bíblia nos mostra no capítulo 2 do livro do Êxodo que o povo de Deus aprendeu uma 
lição importante que nós estamos aprendendo hoje. Nós precisamos CLAMAR A DEUS 

(verso da Bíblia)
“Com a minha voz clamo 

ao SENHOR, e ele do 
seu santo monte me 

responde.” Salmo 3: 4

Mensagem de Entrada ... 

“Clamar a Deus!”

Durante esta lição, sempre que 
os alunos ouvirem “Clamar a 

Deus,” diga para eles responderem 
“Senhor, ajude-me!” enquanto 

eles pulam e estendem os braços 
em direção a Deus.

Retransmissão de 
mensagem 

Decolagem! 

Nascimento de MoisésUrgente da Missão de Controle ... 

Nebucopio
Estação espacial:
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(Estação de lanche)

quando precisamos de ajuda com qualquer coisa.
Os israelitas estavam sendo escravizados e estavam com problemas em suas vidas. Muitos deles 
eram pobres, e tinham muito pouco para comer. Às vezes nos sentimos zombados, ou riem de nós 
na escola ou estamos chateados, pois nossos pais brigam o tempo todo. É nesta hora que precisamos 
CLAMAR A DEUS! O povo de Deus naquela época não era apenas pobre e faminto; mas também 
eram zombados pelos Egípcios. Com todos aqueles problemas, eles começaram a brigar entre si. A 
vida era difícil. E para piorar as coisas, o líder dos Egípcios ordenou que todos os bebês meninos 
deviam ser mortos! Isso sim é que é perseguição! Se alguém precisava CLAMAR A DEUS, esse 
alguém eram os Israelitas.

Mas Deus tinha um plano. Ele vigiava cuidadosamente enquanto Moisés nascia, e o protegeu de ser 
morto. A mãe de Moisés tentou escondê-lo dos soldados malvados que queriam matá-lo pelo maior 
tempo que conseguiu. Porém chegou uma hora em que ela não poderia mais escondê-lo. Foi nessa 
hora que ela teve uma ideia muito boa: CLAMAR A DEUS! Deus cuidava de Moisés enquanto sua mãe o colocava em um cesto no 
rio. Ele poderia ter se afogado ou ter sido carregado para longe pela correnteza, mas Deus se certifi cou que ele permanecesse seguro. 
O cesto fl utuou para perto da casa do líder Egípcio, onde a fi lha do Faraó decidiu tomá-lo como seu próprio fi lho. Nosso Deus é tão 
GRANDIOSO! Deus tinha um plano para a vida de Moisés e cuidou dele desde quando ele era um bebê em um cesto fl utuando no rio. 
Deus vê você e eu, e conhece cada um de nós.
Nós podemos aprender uma lição importante hoje, que é CLAMAR A DEUS. As coisas podem fi car difíceis para você e para mim. 
Por exemplo, podemos ter problemas na escola ou brigar com um irmão. A melhor coisa que você pode fazer é CLAMAR A DEUS. 
Os Israelitas fi zeram isso. Eles foram capazes de chamar por Deus e a Bíblia diz que Ele os ouviu, e lembrou-se deles. Deus os viu e os 
reconheceu. Ele teve compaixão dos israelitas e os salvou. Ele já tinha um plano para Moisés... nascido um Israelita, salvo da morte, 
escapou em um cesto, e foi adotado pela família do Faraó. Então vamos por em ação aquilo que aprendemos hoje e vamos CLAMAR 
A DEUS!

Telescópios são objetos incríveis. Com eles podemos enxergar grandes distâncias 
do universo. Da Terra, nós não conseguimos enxergar muito bem os planetas 
ou luas com apenas nossos olhos. Eles parecem ser milhares de pontinhos no 
céu. Mas com um telescópio nós podemos ver mais de perto. Nós podemos ver 
crateras nos planetas, galáxias e outras coisas interessantes. Com um telescópio, 
nós vemos de perto coisas que estão muito longe.
Às vezes você e eu nos sentimos insignifi cantes. Nós somos como uma estrelinha 
em um universo cheio de estrelas. Existem vezes em que sentimos como se 
ninguém nos enxergasse, mas Deus nos enxerga. É como se Ele tivesse um 
telescópio e conseguisse nos ver de perto, mesmo com milhares de pessoas ao 
nosso redor, e conseguisse nos sentir a milhares de quilômetros de distância. 

Comece com um biscoito, desenhe o 
robô no papel ao redor do biscoito e 
então coloque doces no biscoito.
Ou, use um pouco de queijo cremoso 
e “cole” pequenos pedaços de vegetais 
congelados para um robô saudável. 
Você também pode começar com 
os robôs já desenhados no papel se 
preferir.

Deus é 

GRANDE

Telescópios 

(Aplicações espaciais para discutir durante o lanche)Factoide

Robôs 

Observação 
astronômica

[ ]

Refeitório
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Use três crianças de cada time, as crianças devem ir até o palco e formar uma palavra de três letras 
usando o corpo. Pode haver várias rodadas, e cada partida terá o tempo marcado com relógio.

Quando o líder disser já, ele sussurra a primeira palavra para um time e, sem falar, eles formam a 
palavra com seus corpos. Somente as pessoas daquele grupo devem tentar adivinhar. Quando eles acertarem, o relógio para e o líder anota 
quantos segundos levou para o time acertar a palavra.

Se seus times forem de meninos contra meninas, as meninas, por exemplo, recebem uma palavra, e três delas formam a palavra com o 
corpo, enquanto as outras meninas tentam adivinhar. Se os meninos tentarem adivinhar, eles vão acabar ajudando as meninas a vencer. 
Algumas sugestões de palavras com três letras são: cão, sol, bom, mau, sim, não, etc.

Convide ao palco uma criança de cada time. Prepare comidas diferentes com diferentes sabores e 
texturas. Esconda a comida de todos, e vende os dois alunos no palco. Traga uma comida de cada vez 

para os alunos provarem e identifi carem. Diga para os outros alunos não contarem o que eles estão vendo, para deixar o jogo mais 
difícil. (Não deixe a turma dizer as respostas!) Cada aluno só terá uma chance de responder, e apenas 10 segundos para se decidir. 
Tenha guardanapos ou toalhas disponíveis para limpar qualquer sujeira que possa acontecer. Permita que vários alunos brinquem. O 
time que identifi car corretamente mais comidas vence. 

Será necessário:
Desenho para colorir (imprima, corte, e fure.)
Giz de cera (ou lápis de cor, marcadores ou tinta.)

Instruções:
1. Alunos escrevem seu nome na parte de trás e 
pintam na parte da frente.
2. Os alunos passam uma fi ta pelos furos e fazem um 
laço na fi ta.

Voltar para a Ponte para jogos e fechamento

Forme uma Palavra

Teste de Sabor

Moisés em um Cesto

Clamar a Deus!

Estação de Artes

Estação de Revisão

Revise a história, ensinando estas palavras na linguagem 
de sinais. Depois entregue os livros aos alunos e ajude-os 
com os exercícios.

Balance os 
braços cruzados.

Encostando as pontas 
dos dedos, abra as 
mãos e cubra o peito. 

Junte os dedos polegar e 
indicador e faça um movimento 
circular para fora até as mãos se 
tocarem.

Bebê

Família

Assustado/Com medo
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Viagemª2
Hoje o robô terá problemas para responder ao capitão, como se ele tivesse perdido sua 
audição. Comece a esquete com o capitão cumprimentando o robô e aprontando a nave 
para decolar, mas o robô o ignora completamente. Como eles estão com difi culdade de se 
comunicar, o capitão ensina ao robô e a plateia a resposta do dia:
Durante esta lição, sempre que os alunos ouvirem “Responda a Deus”, diga para eles 
responderem dizendo “Sim, Senhor!” enquanto colocam a mão em cima da orelha. Depois 
eles batem os pés juntos como soldados e dizem “Estou aqui!”.
O capitão conta que hoje eles irão viajar até Antares, a 15ª estrela mais brilhante do céu, que também é gigantesca! Eles vão pousar 
na estação espacial “Megantares” e verão quão enorme é o universo!
(Cante o tema musical e depois decole com a trilha sonora do lançamento).
Enquanto viajam, o capitão diz ao robô que eles precisam pegar a Via Láctea (como se fosse uma estrada) para chegar a seu destino. 
O robô não o ouve corretamente, portanto eles perdem a entrada para a Via Láctea, e tem que entrar na próxima entrada. O capitão 
passa óleo no robô e ele começa a responder corretamente ao capitão. (Use a frase várias vezes: “Responda a Deus” E “Sim, Senhor, 
estou aqui!”).
Eles pousam a tempo do astronauta os ensinar sobre a Bíblia!
(Depois de fazer uma aterrissagem divertida com o grupo, comece a lição principal).

Apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã; e, levando o rebanho 
para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o Anjo 
do SENHOR numa chama de fogo, no meio de uma sarça; Moisés olhou, e eis que a sarça 
ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa 
grande maravilha; por que a sarça não se queima? Vendo o SENHOR que ele se voltava para 
ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés! Moisés! Ele respondeu: Eis-me aqui!
Deus continuou: Não te chegues para cá; tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que 
estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque 
e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus.
Êxodo 3: 1-6

Moisés e a Sarça Ardente

Responder a Deus!

Durante esta lição, cada vez que os 
alunos ouvirem “Responda a Deus” 

eles devem responder dizendo 
“Sim, Senhor!” enquanto colocam 
a mão em cima da orelha. Depois 

eles batem os pés juntos como 
soldados e dizem “Estou aqui!”.

“Responda a Deus!”

“Depois disto, ouvi a voz do 
Senhor, que dizia: A quem 

enviarei, e quem há de ir por 
nós? Disse eu: eis-me aqui, 

envia-me a mim.” Isaías 6: 8

Retransmissão de mensagem 

 (Drama de abertura)
Decolagem! 

(Lição principal)

Urgente da Missão de Controle ... 

(verso da Bíblia)
Mensagem de Entrada ... 

Megantares
Estação espacial:
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(Estação dos Lanches)

(Aplicações espaciais para discutir durante o lanche)

Quão incrível é nosso Deus aparecer para conversar com Moisés!!! Deus chamou Moisés, e Ele o 
conhecia pelo nome! Hoje nós estamos aprendendo o que nós podemos fazer quando Deus nos 
chamar... RESPONDA A DEUS!
Moisés estava cuidando de sua vida, olhando o rebando. Moisés não estava orando ou fazendo nada 
espiritual. Deus o chamou enquanto ele estava trabalhando. Ele também não disse “Ei, você aí”, mas 
sim chamou Moisés pelo seu nome. Do nada Moisés podia ouvir alguém chamando seu nome... 
“Moisés, Moisés.” Ele deve ter procurado ao redor quem estava chamando seu nome. Não havia 
ninguém por perto. Ele estava sozinho. Então ele vê. Um arbusto em chamas!!! Você acha que ele 
tirou um extintor de incêndio de sua bolsa e começou a apagar o fogo? Ele provavelmente correu 
para mais perto quando percebeu que o arbusto não estava queimando. Estava em chamas, mas não 
estava queimando! Então o arbusto começou a falar com ele! Moisés deve ter pensado, “Será que eu 
devo RESPONDER A DEUS?”.
Você e eu normalmente não vemos arbustos em chamas, e Deus normalmente não fala conosco 

por uma voz audível, mas Deus está tentando se comunicar conosco o tempo todo. Deus está sempre tentando falar com você, passar 
tempo com você ou te aconselhar. O problema é que poucos de nós estamos O ouvindo. A maioria de nós ignora Deus o dia todo. Eles 
esquecem que Ele existe, ou que Ele quer falar conosco! Deus na verdade está torcendo para que você responda a Ele. Nosso Deus não é 
INCRÍVEL?
Moisés podia ter escolhido ignorar Deus assim como fazemos hoje, mas ele parou e escutou. Então ele abriu seu coração e sua boca para 
RESPONDER. Ele respondeu a Deus com esta frase “SIM SENHOR, ESTOU AQUI”. Deus tinha um plano para salvar os Israelitas da 
escravidão. Ele queria usar Moisés. Moisés respondeu ao chamado de Deus ao dizer aquela simples frase. Nada extravagante, apenas: 
“Estou aqui.” Deus quer fazer coisas incríveis em sua vida também! Ele tem grandes planos para você, mas Ele precisa que você pare e 
ouça-o. Deus quer que você RESPONDA A DEUS!

Já que Deus sabe nossos nomes e nos ama, nós podemos nos sentir muito 
importantes e grandes no universo. Assim como a terra parece grande 
comparada a Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão. (Mostrar pôster 2.) Mas 
quando você compara a Terra com Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ela 
parece pequena. (Mostrar pôster 3) Veja estes pôsteres do universo. (Mostrar 
pôsteres 4-6) Em toda a grandeza do universo Deus ainda assim consegue 
encontrá-lo e saber seu nome, mas você ainda precisa responder a Ele quando 
Ele chama. Você pode se sentir muito importante, mas no universo inteiro, na 
verdade, você é muito, muito, muito pequeno.

Brócolis parecem pequenos arbustos verdes, 
e podem representar o arbusto que Moisés 
viu em chamas.
Até mesmo couves-fl ores parecem pequenas 
árvores. Mergulhe-os em ketchup para deixar 
com aquele visual em chamas, ou molho 
picante para dar uma sensação de chamas de 
verdade!

Deus é 

INCRÍVEL

Arbusto em Chamas de Moisés

Factoide

[ ]

Refeitório

Observação 
astronômica

Tamanho incrível

 www.criancassaoimportantes.com – Recursos para ministérios com crianças, currículos de Escola Dominical e de Escola Bíblica de Férias (EBF) para igrejas e professores.



- 16 -

Use três crianças para cada time, formando uma linha. No outro lado 
da sala coloque uma jarra de água para cada time. Dê um canudo para 
cada participante. O aluno corre até a mesa e começa a tomar sua água 
com o canudo até que o líder sopre o apito. Ele então corre de volta e outro membro do time corre e 
continua a tomar a água. O time vencedor será aquele que tiver menos água quando o tempo acabar 
(Ou aquele que terminar a água primeiro).

Revise a história, ensinando estas palavras na 
linguagem de sinais. Depois entregue os livros 
aos alunos e ajude-os com os exercícios.

Junte os dedos polegar e indicador 
das duas mãos na cabeça; abra os 
dedos ao colocar as mãos para os 
lados.

Cubra a orelha 
direita; vire a 
cabeça para a 
esquerda.Pontas dos dedos nos ombros; 

ponha as mãos para fora e 
balance-as de cima para baixo.

Voltar para a Ponte para jogos e fechamento

Revezamento Aquático

Corrida de Comida de Banana

O Arbusto em Chamas

Responda a Deus!

Engenharia

Estação de Revisão

Moisés

Ouvir

Anjo

Selecione uma criança para representar cada time. O jogo consiste em simplesmente descascar e comer uma banana. O problema é 
que uma mão deve fi car sempre em suas costas. Quando o líder disser “Já!”, as crianças devem tentar descascar a banana do melhor 
jeito possível usando apenas uma mão e seus dentes. Quando a banana estiver descascada, eles devem comer a banana inteira para 
vencer. 

Será necessário:
Uma cópia da fi gura para cada aluno
Pequenos papéis rasgados
Giz de cera
Instruções:
1. Faça cópias do arbusto, ou permita que cada criança 
desenhe seu próprio arbusto.
 2. Pinte os galhos de marrom.
 3. Cole os papéis rasgados em varetas ou palitos, depois 
cole estes palitos na folha que tem os galhos do arbusto 
desenhados para formar as folhas e as chamas do arbusto.
 4. As crianças também podem desenhar outras coisas em 
suas imagens, como pedras, montanhas, areia, deserto, 
morros, o sol, nuvens, etc. Se você tiver tempo, deixe seus 
alunos serem criativos! 
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Sempre que os alunos 
ouvirem “Obedecer a Deus” 

durante a lição, diga para 
eles responderem “Eu tenho 
que ir” enquanto levantam e 
marcham, trocando de lugar 

com outro aluno.

“Obedecer a Deus!”

“E aquele que guarda os seus 
mandamentos permanece em Deus, 

e Deus, nele. E nisto conhecemos que 
Ele permanece em nós, pelo Espírito 

que nos deu.” 1 João 3:24

(verso da Bíblia)
Mensagem de Entrada ... 

Retransmissão de mensagem 

Viagemª3 Obedecer a Deus!

- 17 -

Hoje o robô está reclamando por não ter dormido o sufi ciente na noite passada, e agora quer 
tirar uma soneca. Cada vez que o capitão pede para ele preparar algo para o lançamento, 
o robô não obedece e fi ca entediado. Enquanto a tripulação sofre com a desobediência 
do robô, ensine ao grupo a frase do dia: ”Obedeça a Deus”. Eles respondem marchando e 
dizendo “Eu tenho que ir”, e então trocam de lugar com alguém.  A ideia da lição de hoje é 
continuar trocando de lugar, mantendo-os atentos às palavras “Obedeça a Deus.”.
Inicialmente o robô não está muito bem, e faz mais barulhos do que fala propriamente, então o capitão lhe dá uma grande 
Coca-cola com muita cafeína para acordá-lo. (Faça uma imagem enorme de uma coca-cola ou xícara de café com papelão). Agora o 
robô corre para todo lugar, mais rápido que um foguete, ou um cometa ou a velocidade da luz.
Cante o tema e faça o lançamento para o espaço. Neste momento, o robô percebe que ele não sabe para onde eles estão indo, então 
o capitão conta a ele. Eles estão indo para a estrela mais próxima, e pousarão na estação espacial “Velocistar” onde eles aprenderão 
sobre movimento. (O robô não para de andar para lá e para cá o tempo todo.).
Eles pousam rapidamente, porque esta é a viagem mais curta da semana (pois estamos 
visitando a estrela mais próxima), e então pule para a lição. Depois de pousarem, o robô 
pode correr feito um louco, com o capitão correndo atrás dele enquanto eles saem.

Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, 
respondeu: Ah! Senhor! Envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então, se acendeu a 
ira do SENHOR contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala 
fl uentemente; e eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, 
pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras; eu serei com a tua boca e com a dele e vos 
ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo; ele te será por boca, e tu lhe serás por 
Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Saindo Moisés, 
voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito 
para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz.
Êxodo 4: 12-18

As pragas do Egito

Velocistar
Estação espacial:

 (Drama de abertura)
Decolagem! 

(Lição principal)
Urgente da Missão de Controle ... 
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Estação dos Lanches

Obedecer é uma coisa muito difícil. Ninguém quer obedecer. Ninguém quer parar o que está 
fazendo para obedecer outra pessoa. Pode ser ainda mais difícil OBEDECER A DEUS já que 
não podemos vê-lo, e então tentamos fi ngir que Ele não existe para que não precisemos. Todo 
mundo quer fazer suas próprias coisas. Se você não gosta de obedecer a seus pais, adivinhe: você 
não está sozinho! Toda a humanidade nasce deste jeito. Nós não nascemos criaturinhas doces 
como você pode imaginar. Nós nascemos egoístas, pensando que o mundo inteiro gira ao nosso 
redor. Às vezes, quando sabemos que devemos OBEDECER A DEUS, mas não queremos, nós 
começamos a reclamar e pedimos para sair desta situação. Foi o que Moisés fez.
Deus tinha um plano maravilhoso para salvar Seu provo da opressão e da escravidão. Ele queria 
mostrar Sua GLÓRIA e GRANDEZA e salvar seu povo ao mesmo tempo. Ele decidiu usar as 
pragas, uma série de coisas ruins, uma pior que a outra, até os Egípcios decidirem libertar Seu 
povo, e deixar Deus vencer. Deus queria que Moisés fosse a pessoa a falar com o Faraó. Moisés 
era um homem de Deus, mas Moisés não queria obedecer. Ele não quis ir. 
Moisés implorou e implorou, dizendo que ele não era bom em falar em público, que era melhor 
que Deus enviasse outra pessoa. Moisés pediu para Deus enviar outra pessoa!!! Você já implorou 
para sua mãe não te fazer ir a algum lugar ou fazer alguma coisa? Então você sabe como Moisés se sentiu. Deus tinha um grande plano, 
e era importante que Moisés OBEDECESSE A DEUS. Deus se cansou de todas as reclamações de Moisés. A Bíblia diz que Deus se irou 
com ele. Deus permitiu que Moisés tivesse ajuda de outro homem. O que você acha que Moisés fez??? Isso mesmo, no fi nal ele acabou 
OBEDECENDO A DEUS!
O plano de Deus era mostrar sua glória e maravilhas, começando por transformar a vara de Moisés em uma cobra e de volta para uma 
vara. O Faraó se recusou a libertar o povo de Deus, então Deus começou com as pragas, cada vez dando ao Faraó a oportunidade de se 
arrepender, mas ele nunca se arrependia. Então Deus enviou praga atrás de praga: sangue, sapos, mosquitos, moscas, morte dos animais, 
úlceras, granizo, gafanhotos, escuridão e a morte de primogênitos. Depois de tudo isso, o Faraó fi nalmente desistiu e deixou Deus vencer. 
O povo de Deus estava livre, e eles viram a glória de Deus!
Isso tudo aconteceu porque Moisés estava disposto a parar de reclamar, levantar-se e OBEDECER A DEUS!

Deus ordenou o movimento no universo. Ele planejou desde o início que a Terra 
giraria em um eixo e também giraria em torno do sol. Mas do chão nem parece 
que estamos nos movendo!!! (Diga para as crianças andar em círculos e depois 
tentar caminhar até o outro lado da sala). Não seria difícil de caminhar se nós 
sentíssemos a Terra girando e girando? Assim como Deus planejou o movimento 
no Universo, Ele planejou o movimento em nossas vidas. O plano de Deus para a 
vida inclui passos de ação, correr riscos, e obedecê-lo mesmo quando o caminho 
parece difícil. Na verdade, sem movimento, nós nos entediaríamos rapidamente 
e começaríamos a procurar outras coisas para nos entreter. Assim como a Terra 
continuará girando, Deus continuará nos dando instruções em nossas vidas. 
Nossa resposta precisa ser “Sim Senhor” e continuar em movimento.

Mostre aos alunos como fazer um sapo 
a partir de vários ingredientes. Use uma 
maçã pequena ou um biscoito para o corpo. 
Maçãs verdes, aipo ou pretzels podem ser 
as pernas. Balas, passas, ou pedacinhos de 
chocolate serão os olhos. A língua pode 
ser uma fatiazinha de cenoura. Deixe as 
crianças fazerem seus próprios sapos para 
fi car mais divertido!
Opcional: Para servir água que virou sangue, 
coloque pó para suco vermelho no fundo 
de um recipiente escuro com antecedência. 
Depois coloque água no recipiente a partir 
de uma jarra transparente, enquanto seus 

alunos assistem. 
Quando você mexer, 
fi cará vermelho.

Deus é 

MARAVILHOSO

As Pragas

[ ]

Refeitório

Movimento

Observação 
astronômica

(Aplicações espaciais para discutir durante o lanche)Factoide
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O líder prepara antecipadamente uma lista de efeitos sonoros: 
1. Tosse. 2. Soluço. 3. Arroto. 4. Espirro. 5. Bater palmas. 6. Bocejo. 7. Risada. 8. Batida de pé. 
9. Limpar a garganta.
Faça uma linha com seis jogadores, três de cada time, alternando-os. Os jogadores devem 
copiar todos os sons que você tocar, na ordem que você tocar. Toque o primeiro som da lista. Um a um, cada aluno deve fazer aquele 
som individualmente. Então toque o primeiro e o segundo som, e todos os jogadores devem fazer estes sons também. Depois, adicione 
o terceiro som, e assim por diante. Se um jogador não conseguir imitar, lembrar ou fi zer o som na ordem errada, ele está fora. Continue 
adicionando sons até sobrar apenas um jogador. Seu time é o vencedor!

Enrole fi ta adesiva (a parte grudenta para fora) ao redor da testa e do queixo de uma pessoa de 
cada time. Espalhe tiras de papel sobra uma mesa. Os jogadores devem colocar as mãos nas costas 

e fi car de frente para a mesa e para o resto do grupo. Quando você disser “Já”, os jogadores rolam suas cabeças na mesa, tentando 
grudar o maior número de tiras de papel possível. O jogador com mais tiras depois de um minuto, vence.
(Se a criança tiver cabelo comprido, prenda-o para trás antes de aplicar a fi ta para evitar complicações).

Será necessário:
Papel, fi o (dois por aluno), furador, tesouras, lápis, caneta ou 
marcador.

Instruções:
1. Faça o contorno do pé da criança (elas podem contornar 
os pés umas das outras) em um papel.
2. Corte o contorno para as sandálias, fazendo os furos para 
as alças.
3. Dê dois pedaços de fi o para cada criança para elas 
amarrarem as sandálias nos pés. Não se preocupe com que 
o laço fi que perfeito. Crianças pequenas adoram amarrar 
e isso as ensina a controlar músculos pequenos. Crianças 
mais velhas preferem usar um pedaço de fi o mais longo e 
amarrar as sandálias de um jeito mais complexo.
4. Escreva o seguinte na sandália: Eu responderei a Deus, 
“Sim Senhor, Estou aqui.”.

Revise a história, ensinando estas palavras na 
linguagem de sinais. Depois entregue os livros 
aos alunos e ajude-os com os exercícios.

Cruzar os 
braços sobre o 
peito e abri-los.

Encostar 
punhos.

Apontar o dedo 
indicador da mão 
direita; baixá-lo e 
abrir a mão no peito.

Voltar para a Ponte para jogos e fechamento

Efeitos Sonoros Engraçados

Cabeça grudenta

Tire suas sandálias

Obedecer a Deus!

Estação de Artes

Estação de Revisão

Salvar Juntos

Deus
Ir embora
A mão direita, aberta, 
vai para longe do rosto 
enquanto se fecha.
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Viagemª4
Comece a EBF de hoje com o capitão e o robô discutindo sobre para onde eles viajarão. O 
capitão diz que eles precisam ir para a Lua, mas o robô quer ir para uma estação espacial 
satélite. Eles discutem até enquanto preparam-se para o lançamento. Continue a briga 
durante as músicas para fazê-la parecer mais longa. (Cante uma música, e então os faça 
atravessar o palco brigando, e então cante outra música, etc.).
Diga para o capitão ensinar ao robô o ponto da lição do dia e a resposta. Quando o líder 
disser: “Espera em Deus”, as crianças pulam e fazem movimentos de boxe enquanto dizem: “Eu estou pronto,” então elas juntam as 
mãos e sentam, enquanto dizem: “Mas devo esperar”.
O robô percebe que ele está errado e pede desculpas para o capitão. O capitão admite que o satélite também é uma boa ideia, e diz 
que eles podem ir lá amanhã se o robô quiser, pois o astronauta já está esperando na Lua para a lição de hoje. O capitão e o robô 
fi cam felizes por encontrarem uma solução, a lua hoje e o satélite amanhã, então eles se abraçam e se preparam para o lançamento 
para a Lua. Antes do lançamento, o robô começa a procurar por suas botas lunares.
O capitão avisa que eles pousarão na “Estação Panasa” e que eles aprenderão sobre naves 
espaciais e sobre esperar. (Faça a viagem ser rápida e pouse na Lua para a lição).

E, chegando Faraó, os fi lhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás 
deles, e temeram muito; então, os fi lhos de Israel clamaram ao SENHOR. Disseram a Moisés: 
Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste 
deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos 
no Egito: deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios 
do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais; aquietai-vos e 
vede o livramento do SENHOR que, hoje, vos fará; porque os egípcios, que hoje vedes, nunca 
mais os tornareis a ver. O SENHOR pelejará por vós, e vós vos calareis.
Êxodo 14: 10-14

Nuvem de Dia e Fogo de Noite

Esperar em Deus!

Sempre que os alunos ouvirem 
“Espera em Deus” durante a lição, 

eles devem responder dizendo: 
“Eu estou pronto,” enquanto 

pulam e fazem movimentos de 
boxe, e então eles juntam as mãos 

e sentam-se enquanto dizem: 
“Mas devo esperar”. 

“Esperar em Deus!”

“Porque o Senhor é Deus de 
justiça; bem-aventurados 

todos os que nEle esperam” 
Isaías 30: 18b

Panasa
Estação espacial:

 (Drama de abertura)
Decolagem! 

(Lição principal)
Urgente da Missão de Controle ... 

(verso da Bíblia)
Mensagem de Entrada ... 

Retransmissão de mensagem 
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(Estação dos Lanches)

Hoje nós aprenderemos sobre como os Israelitas aprenderam a ESPERAR EM DEUS. Assim que os 
Egípcios os deixaram partir, eles se arrependeram. Logo de cara o Faraó começou a persegui-los e 
tentar trazê-los de volta à escravidão. Parecia que a grande vitória de não mais ser escravo havia sido 
perdida. O inimigo estava perseguindo-os e eles estavam com medo. Na verdade, eles começaram 
a reclamar e desejaram poder voltar para o Egito. Eles pensavam que preferiam serem escravos a 
serem perseguidos pelo inimigo no deserto. A última coisa que eles queriam fazer era ESPERAR EM 
DEUS.
Não é incrível que as pessoas ainda estivessem com medo, mesmo depois de terem visto a glória do 
Senhor os protegendo? Deus fez as coisas mais incríveis a essas pessoas enquanto elas viajavam! Deus 
enviou uma enorme coluna de nuvens para guiá-los durante o dia, e uma enorme coluna de fogo 
para guiá-los durante a noite e iluminá-los! Você consegue imaginar mais de um milhão de pessoas 
caminhando pelo deserto com um pilar de fogo em frente deles? Nós não sabemos quantas pessoas 
estavam lá, ou o tamanho do pilar, mas tinha muita gente, e não teria como ser uma chama pequena. 
(Estudiosos calculam que se havia 600 mil homens lutando, poderia haver até cerca de dois milhões 
de pessoas, incluindo mulheres, crianças e idosos.) Isso é miraculoso e magnifi cente! Deus os guiou 

com um enorme sinal sobrenatural enquanto viajavam, e ainda assim eles estavam com medo quando o inimigo os perseguiu.
Você e eu costumamos sentir medo, igual os Israelitas, quando estamos tentando obedecer a Deus. Às vezes nos sentimos cercados pelo 
deserto sem nenhum lugar para correr e com o inimigo nos perseguindo. Mesmo depois de enxergarmos as maravilhas de Deus, Seus 
milagres, e lembrarmos-nos das vezes em que Ele nos salvou. Mas quando estamos com medo, é difícil de ESPERAR EM DEUS.
Os Israelitas pensaram que tinham duas opções: ou correr, ou lutar. Nunca passou pela cabeça deles sentar e ESPERAR EM DEUS. Quem 
é que espera quando algo ruim está para acontecer? Todo mundo sabe que ou você corre, ou você luta. Mas Deus tinha um plano. Moisés 
ouviu o plano de Deus e compartilhou com todos... “O Senhor lutará por vocês; tão-somente acalmem-se”. O plano de Deus era lutar por 
eles, enquanto eles só precisavam ESPERAR EM DEUS!
Quantos de vocês gostam de sentar e esperar? Ninguém! Aquelas pessoas estavam em apuros, assim como você e eu estamos às vezes. O 
plano de Deus para eles era apenas ESPERAR POR DEUS e deixar DEUS lutar. A próxima vez que você tiver problemas, pergunte a Deus 
se ele não quer lutar por você. Seu trabalho vai ser o mesmo dos Israelitas: ESPERAR EM DEUS!

Desde que o homem foi capaz de ver a Lua ele quis viajar até ela. Pense sobre esse 
ponto da viagem espacial: Logo após o “lançamento” em direção à Lua, os astronautas 
alcançam a “velocidade de escape” e desligam seus motores, viajando o resto do 
caminho apenas no embalo. No momento em que os motores estão completamente 
desligados, o ônibus está em sua velocidade máxima! É o mesmo com você e eu. 
Muitas vezes, achamos que precisamos trabalhar duro para chegar onde queremos. 
Porém, muitas vezes Deus nos pede para sentar e esperar, assim como os astronautas 
tem que fazer na espaçonave. Nós não devemos fazer absolutamente nada, mas sim 
deixar que Deus tome conta de nós. Deve ser difícil para os astronautas estar no 
meio do nada e simplesmente desligar seus foguetes... Acreditando que eles estão na 
velocidade necessária. Nós também podemos relaxar sabendo que quando Deus nos 
pede para esperar, estamos, na verdade, nos movendo muito rapidamente!

Pipoca pode representar nuvens, 
como aquela que guiou os Israelitas 
no deserto.
Para fazer um pilar de nuvens, 
mergulhe um palito grande em uma 
calda grudenta e coloque o palito no 
recipiente com as pipocas estouradas. 
Elas irão grudar no palito. Permita 
que as crianças façam seus próprios 
palitos para diversão extra.

Deus é 

MAGNÍFICO

Pilares de Nuvens

[ ]

Refeitório

Ônibus Espaciais

Observação 
astronômica

(Aplicações espaciais para discutir durante o lanche)Factoide
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Duas crianças participam, sendo uma de cada time. Elas fi cam sobre um pedaço de madeira (de 15 cm 
x 40cm). O objetivo é derrubar o outro jogador da plataforma usando um espaguete de piscina como 
se fosse uma espada, sem acertar a outra pessoa na cabeça.
O jogador perde quando um dos pés dele toca o chão. O outro jogador deve manter o equilíbrio para 
ganhar. Não ponha a madeira muito alta, para que ninguém se machuque. Se necessário, substitua o espaguete de piscina por outros objetos 
macios que não sejam perigosos.

Será necessário:
Uma cópia do modelo da espaçonave para cada aluno.
Tesouras (Se os alunos forem cortar os próprios foguetes. Caso 
as crianças sejam menores, corte as espaçonaves previamente e 
deixe-as prontas para montar.).
Giz de cera ou lápis de cor
Fita adesiva ou cola
Opcional: Use um rolo de papel higiênico vazio.
Opcional: Cole estrelas ou pequenos pedaços de papel alumínio 
para decorar.
Instruções:
1. Corte todas as peças seguindo o traçado das linhas.
2. Pinte cada parte.
3. Enrole o “Expresso da Galáxia” em um formato cilíndrico e 
cole-o.
4. A cauda tem abas para inserir na base do foguete. Perceba que elas 
se cruzam uma sobre a outra para conectar antes de inserir no corpo 
do foguete.
5. Se for usar o rolo de papel, insira e gire gentilmente para dobrar 
sobre as abas antes de prender o cone do topo.
6. Forme o cone, sobrepondo a linha pontilhada. Cole as abas ao 
topo do foguete.

Revise a história, ensinando estas 
palavras na linguagem de sinais. 
Depois entregue os livros aos alunos 
e ajude-os com os exercícios.

Mover dois dedos da 
mão direita, de perto 
do rosto para longe.

Dedo indicador da mão 
direita sobre os lábios, 
depois coloca a mão direita, 
aberta, sobre a esquerda, 
com o punho fechado. 

Com o polegar e o dedo médio 
encostados, faça movimentos 
circulares de fora para dentro. 

Voltar para a Ponte para jogos e fechamento

Luta de Espaguete

Faça uma Pirâmide

Foguete Expresso da Galáxia

Esperar em Deus

Estação de Artes

Estação de Revisão

Ver
Prometer

Pessoas

Esse é um jogo simples onde cada time usa seis crianças para formar uma pirâmide o mais rápido possível. (Três jogadores formam a 
base, ajoelhados no chão, de frente para o grupo. As próximas crianças ajoelham-se sobre as costas das que já estavam ajoelhadas, e a 
menor delas sobe e ajoelha-se no topo.).
O primeiro time a completar a pirâmide vence!
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Hoje o robô está se achando o melhor robô do mundo, ou até do universo, e quer que o 
capitão o venere por ele ser tão bom. O capitão tenta dizer que Deus que é O melhor, não as 
pessoas, mas o robô tem certeza que ele é perfeito.
O robô fi ca feliz por saber que eles irão até o satélite que ele queria ir ontem, e diz que terá 
um ótimo fi lme em exibição! Eles observarão a explosão de uma estrela, uma supernova!
Eles se aprontam rapidamente para o lançamento para a estação espacial “Explotélite”, que 
é um satélite. Brinque durante a peça, mostrando que o robô pensa estar fazendo as coisas perfeitamente, mas na verdade está as 
fazendo errado. Por exemplo, enquanto pilota a nave, o robô diz que pode pilotar sem as mãos e começa a amarrar seus sapatos. 
Enquanto ele não está olhando, o capitão tem que pegar a direção para desviar por pouco de um cometa que estava passando por 
ali!
Depois de não perceber seus erros por alguns momentos, o robô comete um grande erro e se sente mal.
O capitão compartilha a palavra do dia: “Adora a Deus” e ensina ao grupo e ao robô a responder gritando “Eu te adoro!” com as 
mãos para cima.
Enquanto viajam, o capitão percebe que ele se esqueceu de ouvir as instruções do GPS e que 
ele não sabe chegar ao satélite. Eles tentam adivinhar, rezam, dobram para a direita, depois 
para a esquerda, e no fi nal eles chegam perfeitamente na estação espacial. Tanto o capitão 
quanto o robô percebem que foi Deus que os ajudou a encontrar o caminho, então eles 
levantam as mãos e gritam juntos “Eu te adoro!”  
Depois de pousar eles saem do palco, muito empolgados para ver a supernova mais tarde.

Disse o SENHOR a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os 
egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então, Moisés estendeu a mão sobre 
o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força; os egípcios, ao fugirem, foram 
de encontro a ele, e o SENHOR derribou os egípcios no meio do mar. E, voltando as águas, 
cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar; 
nem ainda um deles fi cou. Mas os fi lhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar; e 
as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o SENHOR livrou Israel, 
naquele dia, da mão dos egípcios; e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar.

Travessia do Mar Vermelho

Sempre que os alunos ouvirem 
“Adora a Deus!” durante a lição, 

os alunos devem responder 
dizendo “Eu te adoro!” 

enquanto levantam as mãos 
para o céu as balançam para 

frente e para trás.

“Adorar a Deus!”

“Aleluia! Louvai a Deus no 
seu santuário; louvai-o no 

fi rmamento, obra do seu 
poder.” Salmo 150:1

Retransmissão de mensagem 

Explotelite
Estação espacial:

 (Drama de abertura)
Decolagem! 

(Lição principal)
Urgente da Missão de Controle ... 

(verso da Bíblia)
Mensagem de Entrada ... 
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(Estação dos Lanches)

Então, entoou Moisés e os fi lhos de Israel este cântico ao SENHOR, e disseram: Cantarei ao 
SENHOR, porque triunfou gloriosamente; lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O SENHOR é 
a minha força e o meu cântico; ele me foi por salvação; este é o meu Deus; portanto, eu o louvarei; ele 
é o Deus de meu pai; por isso, o exaltarei.
Êxodo 15: 14:26-30, 15: 1-2

Ontem, os Israelitas estavam em apuros contra os inimigos que estavam os perseguindo. Eles queriam 
lutar ou fugir, mas escolheram ESPERAR EM DEUS. Eles se encontraram encurralados entre o 
exército inimigo e o enorme “Mar Vermelho.” Eles estavam encurralados e esperando por Deus vir 
resgatá-los, E ELE VEIO!
Vamos ADORAR A DEUS!
Deus instruiu Moisés a segurar sua vara sobre o mar e imediatamente a água começou a partir-se em 
dois! O enorme mar se dividiu e restou apenas um canal seco no meio para eles atravessarem. Esse é 
um dos milagres mais incríveis da Bíblia. O mar parou e se amontoou enquanto mais de um milhão 
de pessoas o atravessavam. Então quando os Egípcios tentaram segui-los, Deus derrubou o mar de 
volta sobre eles, matando-os todos! Esse é um exemplo de Deus lutando por você! Não há nada mais a fazer além de ADORAR A DEUS 
por Seu belo milagre. Você consegue imaginar atravessar o mar pela terra e ver Deus derrotar seus inimigos, em frente a seus olhos?
A primeira coisa que eles fi zeram foi cantar louvores a Deus, adorando-o por sua maravilha e poder.

ADORAR A DEUS também deve ser nossa primeira resposta a Deus e suas maravilhas! Quando você pedir ajuda a Deus naquela prova 
na escola, e ELE te ajudar, não fi que parado. Agradeça a Ele. Quando você se sentir bem por ter se saído bem naquele teste, ADORA A 
DEUS! Quando você está cansado de ver seus pais brigando e reza para Deus dar paz a eles, e eles param de brigar, ADORA A DEUS! 
Quando você pede a Deus para Ele te enxergar e te dar um projeto para ajudar na igreja, e a professora te escolhe como ajudante, ADORA 
A DEUS! Quando você pede a Deus para Ele te ajudar a evitar um valentão na escola, e o valentão e toda sua família mudam de cidade, 
ADORA A DEUS! Sempre haverá respostas diferentes de Deus para uma variedade de problemas que encontramos. Deus está nos 
ajudando e cuidando de nós constantemente, e nós temos que responder assim como os Israelitas responderam: ADORAR A DEUS!

Algumas estrelas fi cam tão grandes e tem tanta pressão interna que chegam a um 
ponto onde elas não conseguem mais suportar a pressão. Ela vai acumulando, 
acumulando e acumulando até que chega a um ponto em que a estrela EXPLODE 
em milhões de pedacinhos no espaço! Cientistas chamam isso de supernovas. 
No dia seguinte a salvação dos Israelitas, sua alegria e a gratidão deve ter causado 
uma pressão enorme dentro deles. Eles devem ter explodido de tanta gratidão 
a Deus que acabara de salvá-los. Assim como uma supernova, tem vezes em 
que Deus vem nos salvar e não podemos deixar de explodir em adoração; 
agradecendo a Deus e orando por Ele nos salvar.

Faça gelatina azul e coloque-a em uma 
travessa grande para esfriar. Se quiser, 
coloque biscoitinhos ou jujubas em 
formato de peixe antes dela endurecer 
completamente. Remova a parte do 
meio para representar a terra fi rme por 
onde os Israelitas caminharam enquanto 
atravessavam o Mar Vermelho.
Faça uma para exibição, mas prepare 
também copinhos pequenos de gelatina 
para cada criança lanchar.

Deus é 

ÓTIMO

Cruzando o Mar em Terra Firme

[ ]

Refeitório

Supernovas

Observação 
astronômica

(Aplicações espaciais para discutir durante o lanche)Factoide

 www.criancassaoimportantes.com – Recursos para ministérios com crianças, currículos de Escola Dominical e de Escola Bíblica de Férias (EBF) para igrejas e professores.



- 25 -

A ideia deste jogo é fazer os times competirem para ver quem consegue acertar mais marshmallows 
em um copo na testa de um dos membros do seu time. Quanto maior a sujeira, mais divertido será!
Coloque uma escada ou cadeira em frente, com duas crianças segurando-a para ela fi car fi rme. Cada 
time precisará de cinco crianças, e apenas uma vai por vez, sempre sobre a supervisão de alguém. 
Duas crianças (ou adultos líderes) deitam no chão em frente à escada, cabeça com cabeça. Proteja a roupa das crianças fazendo um buraco 
em um saco de lixo, para a eles usarem como uma camisa. Também seria bom que cada criança usasse um óculos de proteção. Ponha 
marshmallows e calda de chocolate em quantidades iguais em dois recipientes.
Uma das crianças sobe na escada com os marshmallows. Duas crianças seguram a escada e outras duas deitam no chão, segurando o copo 
em suas testas. Quando o líder diz “Já!”, a criança no topo da escada tenta acertar os marshmallows mergulhados na calda de chocolate 
o mais rápido possível, até seus 60 segundos acabarem. No fi nal, conte os marshmallows no copo. Marshmallows comidos não contam! 
Depois de um time terminar, prepare o segundo time. O time que tiver mais marshmallows no copo vence!

Duas crianças de cada time devem decorar um bolo o mais rápido possível. Prepare previamente 
dois bolos sem cobertura. Forneça aventais, a cobertura, facas, alguns confeitos e outras coisas para 

decorar o bolo. Quando o líder disser “Já”, as crianças vestem os aventais, colocam a cobertura, os confeitos, e cortam um pedacinho 
para comer. O time mais rápido, ganha. Como bônus, tenha bolo sufi ciente para todas as crianças se deliciarem ao fi nal da sua EBF!

Será necessário:
Papel branco impresso com as linhas ou cópia do mar 
pré-impressa. Giz de cera azul, lápis de cor, canetinha ou 
tinta.

Instruções:
1. Pintar a água e a terra.
2. Cortar ou rasgar na linha pontilhada, parando antes de chegar 
à parte da terra.
3. Enrolar as tiras em uma vareta, lápis ou giz. Opcional: Cole 
pequenas pedras no fundo do oceano.

Revise a história, ensinando estas palavras na 
linguagem de sinais. Depois entregue os livros 
aos alunos e ajude-os com os exercícios.

Mexe sua mão 
direita em frente e 
atrás da palma da 
sua mão esquerda.

Com o polegar e o 
indicador da mão 
direita encostando, faça 
pequenos círculos.

Polegar e indicador 
esticados, mexer a 
mão sobre o corpo, 
de baixo para cima.

Voltar para a Ponte para jogos e fechamento

Arremesso de Marshmallow

Decorando o Bolo

Cruzando o Mar Vermelho
Adorar a Deus!

Estação de Artes

Classe dos Cadetes 

Cantar

CelebraçãoVida
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Clamo ao Senhor.
Salmo 3:4

Clamo ao Senhor.
Salmo 3:4
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Expresso Galáxiada

Expresso Galáxiada
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Olá crianças!

EBFEBF

Você está convidado a 
embarcar na nave espacial...

Onde:
Quando:

Uma aventura astronômica, onde você vai descobrir a grandeza 
de Deus! Haverá lanches, ofi cinas de artesanato, atividades, 
músicas, foguetes e muita diversão. Venha se juntar a nós!
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Olá crianças!Você está convidado a embarcar na nave espacial...

Onde:
Quando:

Uma aventura astronômica, onde você vai 
descobrir a grandeza de Deus! Haverá lanches, 
ofi cinas de artesanato, atividades, músicas, 
foguetes e muita diversão. Venha se juntar a nós!

Emitido por: 

Por sua participação na Escola Bíblica de Férias “Expresso da Galáxia”

[ ]
Conquistado por:
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Online, Online, é rápido!
Materiais de Ministério para 
as crianças disponíveis para 
baixar gratuitamente!

BaixeBaixe
programas completos programas completos 

de GRAÇA!de GRAÇA!

Nosso material é gratuito para Nosso material é gratuito para 
ser baixado, usado, impresso ser baixado, usado, impresso 
e distribuído para outras e distribuído para outras 
igrejas e ministérios, sem igrejas e ministérios, sem 
nenhum compromisso.nenhum compromisso.

As Crianças são Importantes
www.CriancasSaoImportantes.com
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Estamos no México: 01-592-924-9041
contato@CriancasSaoImportantes.com

JunioresPrimárioPequeninos

Manual do Diretor

Panfl etos de líder

Livros do aluno

Encontre todas as 
informações para o 
Expresso da Galáxia 
EBF neste livro! 
Agenda, voluntários, 
aulas e ideias extras.

Por conveniência, a informação específi ca para cada 
departamento da EBF está distribuída em panfl etos 
separados para passar aos líderes. Esta informação 

também consta no Manual do Diretor.

Os alunos da sua EBF 
irão se divertir resolvendo 

charadas e atividades 
enquanto revisam a aula a 

cada dia.

Para idades 
de 7-9, pouca 

leitura

Para idades de 
10-12, leitura e 
charadas mais 

difíceis

Para idades 
de 4-6, sem 

leitura

Equipe seu time com o programa completo e faça da sua EBF 
uma aventura astronômica! Todos os materiais nesta página são 
publicados online para download gratuito. Também encontre 
logotipos e gráfi cos online para fazer seus próprios materiais 
personalizados. Deixe seus professores animados e ajude suas 
crianças a terem muita diversão aprendendo sobre Jesus!

CriancasSaoImportantes.com/galaxia
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Tela de fundo do palco (plano de fundo)

Artes

Posters Planetários

Certifi cado

Pôster de Convite

Folheto de Convite

Estes cartazes foram projetados 
para aplicações no espaço da 
lição 2, discutidos na estação 
lanche, compare os tamanhos 
incríveis de planetas e estrelas 
em nossa galáxia.

Recompense as crianças por 
elas terem ido ao seu evento 
com este certifi cado.

Exiba este pôster pelo bairro 
para convidar mais crianças ao 

seu evento!

Fale sobre Jesus com as crianças 
convidando elas ao seu evento 

com estes folhetos.

Inspire a imaginação das crianças com este 
plano de fundo para o seu palco. Baixe o PDF 

e encomende uma lona impressa. Tamanhos 
sugeridos: 4m x 2m ou 3m x 1,5m

Crianças adoram artes! Expresso da Galáxia vem 
com um conjunto de 5 artes, 1 por dia e com 
padrões disponíveis. Use os materiais prontamente 
disponíveis em seu local para ajudar as crianças a 
se divertirem enquanto reforçam as aulas a cada 
dia. Cada arte é feita para usar 1 folha de papel 
por criança, com cola e materiais de colorir.
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Você gosta desta EBF?

Conheça nossa nova Escola Dominical:

Nosso material é gratuito para ser baixado, usado, impresso e distribuído 
para outras igrejas e ministérios, sem nenhum compromisso.

Onde as crianças decifram mensagens secretas para descobrir os signifi cados escondidos das 
parábolas de Jesus! Desafi e seus alunos mais velhos enquanto eles leem o livro de Mateus inteiro. 
Você está aqui para mudar vidas; nós estamos aqui para ajudá-lo.

www.criancassaoimportantes.com
contato@criancassaoimportantes.com
Estamos no México
DK Editorial Pro-Visión A.C.

CriancasSaoImportantes.com/Detectives

Manual Galáxia Português


