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(Aplicações espaciais para discutir durante o lanche)

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. 

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.

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.

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!

Robôs

Arbusto em Chamas de Moisés
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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.

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!

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.

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.

As Pragas

Pilares de Nuvens
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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.

Cruzando o Mar em Terra Firme
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