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Bem vindos, professores, ao 
“Submerso na Bíblia”,  um novo programa 
da sua fonte para ministério infantil, “As Crianças são 
Importantes.”   www.CriancasSaoImportantes.com
Seus alunos vão AMAR este tema submarino carregado de 
todos os tipos de animais do oceano enquanto eles participam 

de teatros Bíblicos, comem lanches em forma de peixinhos, imitam diversos peixes estranhos e mergulham na 
Palavra de Deus. Como professor, você vai gostar deste tema pois as decorações são fáceis de fazer e causarão 
uma MARÉ de diversão. Mesmo que esse material seja divertido para você e para seus alunos, a necessidade 
dele não é nada divertida
O Bullying é uma praga que surgiu em todo o mundo. Estudos mostram que 30% das crianças e jovens 
estão sofrendo bullying de alguma maneira, e agora com a internet, o bullying virtual está se tornando mais 
e mais aparente. Apesar de estar presente em sua maioria entre crianças de 12 a 15 anos, ele se expandiu 
para crianças de todas as idades. Seus alunos estão sofrendo agressões físicas, sendo zombados, ameaçados e 
isolados, normalmente mais de uma vez. O bullying é hoje uma das principais causas de suicídio entre jovens 
e basta alguns minutos assistindo os jornais para ver que nenhum país tem conseguido evitar essa praga. Eu 
acredito que o Corpo de Cristo, as igrejas Cristãs de todas denominações, devam mostrar o caminho para 
acabar com o bullying.
A Palavra de Deus tem todas as respostas que precisamos: tanto em versículos para memorizarmos quanto 
em exemplos para a vida real nas histórias Bíblicas. Este material “Submergir na Palavra” é escrito para ajudar 
alunos a saberem o que fazer em uma situação de bullying, e como ser um exemplo para os outros ao redor. 
Nosso versículo tema é: 
Se nós podemos treinar nossas crianças desde pequenas a ser um exemplo nessas 5 áreas, eu acredito que nós 
podemos mudar o mundo de verdade. Você consegue imaginar uma cidade ou país onde crianças de todas as 
igrejas Cristãs fossem vistas nas escolas, no parquinho, ou no Facebook sendo exemplos para os outros nestas 
5 áreas?
Nós não podemos esperar até que eles tenham 12 anos para então treiná-los a lidar com o bullying, porque 
seria tarde demais! Vamos começar enquanto eles são jovens e ensiná-los a serem exemplos em:
• Sua palavra para os outros e sobre os outros
• Sua conduta protegendo vítimas ou reagindo a um causador de bullying
• Seu amor de maneiras práticas diariamente
• Sua fé em Deus, exibida publicamente
• Sua pureza e recusa a ser mudado pelos padrões do mundo
Quando ouvimos histórias no jornal sobre nosso país, podemos ir às lágrimas. Mas nós não estamos sem 
esperança de fazer algo sobre essa praga. Nós podemos olhar para situações do dia a dia com nossos alunos e 
perguntá-los, “O que Jesus faria?”. Enquanto olhamos para estas histórias Bíblicas e discutimos o que Jesus pode 
fazer em casa situação, nós podemos fazer uma diferença real na vida de nossos alunos.
Você vai mergulhar neste tema comigo? Talvez você se molhe, mas vai valer a pena!

Kristina Krauss
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Este material “Submerso na Bíblia” é escrito pelo ministério “As 
Crianças são Importantes” e reservamos todos os direitos. Nosso 
material é grátis para baixar, grátis para usar, grátis para imprimir 
e grátis para distribuir à outras igrejas sem obrigações.

Para mais informações, entre em contato conosco em:
contato@criancassaoimportantes.com 
ou 01-52-592-924-9041
Todas as escrituras foram retiradas da Nova Versão Internacional

Crianças Importantes

Sê um exemplo:
 1. Timóteo é encorajado / Atreva-se a falar 
 2. Ester salva seu povo / Conte à uma autoridade 
 3. Guardas espalham rumores / Diga não aos rumoreso to ru-
mors4. Jesus cura 2 homens cegos / Pare e mostre compaixão 
Na palavra:
 5. Jesus no templo / Fale sobre Deus 
 6. Jesus em frente a Pilatos / Não reaja 
 7. Deus chama Moisés / Deus quer te usar! 
 8. Davi, Nabal e Abigail / Assuma riscos por outros 
 9. Paulo e Barnabé / Seja uma testemunha e evangelize
No procedimento:
 10. Davi corta o manto de Saul / Não revide 
 11. Escapando para o Egito / Você tem controle 
 12. José perdoa seus irmãos / Perdoe os outros
 13. Davi e Golias / Seja um cristão público

p. 5-6
p. 7-8

p. 9-10
p. 11-12

p. 13-14
p. 15-16
p. 17-18
p. 19-20
p. 21-22

p. 23-24
p. 25-26
p. 27-28
p. 29-30

“Ninguém 
despreze a 

tua mocidade, mas 
sê um exemplo para 
os fi éis na palavra, no 

procedimento, no amor, 
na fé, na pureza.”

1 Timóteo 4:I2

ConteúdoConteúdo

Unidade 1Unidade 1

As são
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Busca la historia Busca la historia 
bíblica en el pasaje bíblica en el pasaje 
que aparece aquí.que aparece aquí.

Título da Lição Bíblica
Número da Lição 

Chame a atenção de seus alunos 
no começo da aula interpretando 
a história Bíblica com eles. 
Certifi que-se de que você já tenha 
lido a história em sua Bíblia, e 
então inclua algumas das ideias 
listadas aqui. 

Veja aqui uma 
lista legal 
de papéis 
opcionais 
que seus 
alunos podem 
interpretar no 
drama.

Papéis:

Depois de ensinar a história Bíblica, aplique os princípios da história na vida real com essas lições 
principais. 
Nosso desafi o não é apenas ensinar a Bíblia para crianças, mas ensiná-las como viver a Bíblia. Então a 
aplicação à vida é muito importante.

3

Ponto Principal

Veja a história Veja a história 
Bíblica da passagem Bíblica da passagem 

aquiaqui

Mencione o versículo Mencione o versículo 
antes de mergulhar na antes de mergulhar na 

lição principal.lição principal.

1
Comece a aula com o título e o ponto principal

Esse diário tem o objetivo de construir autoestima e relacionamentos em sala de aula. Chegue 
preparado com ideias de redações e itens extras para colar no diário. Aproveite a oportunidade para 
conhecer melhor seus alunos e incluir suas coisas favoritas em festinhas e recompensas.
Já que algumas páginas referem-se à experiências negativas, é importante que você esteja presente 
como conselheiro. Podem haver vezes em que você deve dizer à turma para não espalhar nenhum 
rumor e manter a confi dencialidade. Shhh! 

Anime sua classe com esses jogos! Leia o jogo com antecedência, pois materiais especiais 
normalmente são necessários. Use o jogo para liberar energia depois um tempo sentado, como uma 
lição. Muitos dos jogos também ré enforcam a lição.

Título do Jogo

“Se você fi car calada nesta hora, socorro 
e livramento surgirão de outra parte 

para os judeus, mas você e a família de 
seu pai morrerão. Quem sabe se não foi 

para um momento como este que 
você chegou à posição de 

rainha?”
Ester 4:14

Memorize:

Da
Bíblia

Leia: Ester

5

3
Lição Principal

Drama de Abertura

4

2

Jogo

Diário do Aluno8
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Cada semana seus alunos vão aprender sobre um 
animal do oceano diferente e como suas características 
se aplicam à lição. 
Observe como o animal é à direita, ou use as fotos que 
fornecemos online.

Depois de aprender sobre o animal da semana, seus alunos vão gostar de interpreta-lo na aula! Use 
o texto desta seção para ter ideias, ou assista os vídeos disponíveis para compra ou gratuitos online. 
Você pode dizer para todo mundo interpretar o animal da semana, ou envolver alguns alunos na 
interpretação do habitat. Divirta-se!

Cada semana, mostre aos alunos a imagem 
fornecida de uma situação da vida real e abra uma 
discussão sobre o que está acontecendo, o que 
pode acontecer depois, e o que Jesus faria naquela 
situação. Isso vai aplicar a lição de uma maneira 
prática, dando aos seus alunos respostas de verdade 
à questão “O que Jesus faria?”. Esteja alerta para 
alunos que possam ter passado por experiência 
similar e proteja-os de maiores danos. As imagens 
das situações da vida real estão disponíveis online.

4

Crianças adoram lanches, e as vezes elas chegam com fome. Os lanches 
podem servir como atividade de artesanato se as crianças puderem 
construí-lo. Delícia! Você também pode pedir para os pais trazerem 
alimentos, aumentando o envolvimento deles em sua aula. Não perca a 
oportunidade de ensinar as crianças a serem responsáveis pela limpeza.

(Aqui fi ca o nome científi co do animal)

10

7

Existem adesivos disponíveis para ajudar os alunos a lembrarem do ponto 
principal da lição de cada semana.

Animal do Mar

Lanche

O que Jesus faria?

Adesivos

Hora da Atuação!

6

9

11
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“Ninguém o despreze pelo fato 
de você ser jovem, mas seja um 
exemplo para os fi éis na palavra, 
no procedimento, no amor, na fé 

e na pureza.”
1 Timóteo 4:I2

Memorize:

Diga para todas as crianças fi carem em um lado da sala. O professor começa como Sr. Tubarão, no 
meio da sala, com as costas viradas para as crianças. As crianças gritam, “Que horas são Sr. Tubarão?” 
O tubarão responde a hora e as crianças dão aquele número de passos para a frente, chegando perto 
do Sr. Tubarão. Isso se repete até o Sr. Tubarão responder “hora do jantar”, então todas as crianças 
correm, tentando não serem tocadas pelo tubarão. A primeira criança a ser pega vira o Sr. Tubarão.

Timóteo é Encorajado
Lição 1:

Paulo escreve uma carta (rabisca em um pedaço de 
papel) em um canto da sala e então envia pelo correio. O 
balconista do correio carimba a carta excessivamente. Com 
a arma, atire um pouco de água no “barco” e diga para as 
crianças tentarem manter a carta seca. Faça o entregador 
passar por uma série de testes: chuva, granizo, calor, neve, 
seca e furacões. Ele é derrubado várias vezes e então rasteja 
para entregar a carta para Timóteo no canto da sala oposto 
à Paulo. Timóteo rola no chão, chorando como um bebê 
e chupando seu polegar. Diz, “Não, não tão jovem!” Timóteo 
então tenta ler a carta, mas encontra difi culdade na escrita de 
Paulo. Diga para ele que a carta está de cabeça para baixo.

• Paulo
• Balcão do 
correio – duas 
crianças frente a 
frente de mãos 
dadas
• Balconista do 
correio
• Organizadores 
de 
correspondências 
e pacotes
• Barco
• Arma de água
• Segundo correio 
(opcional)
• Entregador de 
correspondências
• Timóteo

Da Bíblia
Leia: 1 Timóteo

Que horas são Sr. Tubarão?

Papéis:
Ideias:

O apóstolo Paulo instruiu Timóteo a cuidar da igreja de Éfeso enquanto ele estava fora. 
Não sabemos qual era a idade de Timóteo na época, mas sabemos que ele era “jovem” 
por causa do nosso versículo tema deste ano. Paulo diz a Timóteo em sua primeira 
carta, ”Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os 

fi éis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.” Em todo o mundo existe um grande 
problema onde as pessoas menosprezam aqueles que são jovens. Mas Deus não faz isso. Ele te vê 
como uma pessoa importante, sem importar quão jovem você é. Você vai encontrar a mesma situação 
quando estiver na escola. Será esperado que os estudantes mais velhos liderem ou protejam os mais 
jovens, mas não precisa ser assim. Bravura e liderança importam mais. Você pode se expressar, não 
importando a sua idade. Se você deseja, se você é bravo e se você quer que Deus lhe use; ELE IRÁ!

5

Atreva-se a Falar

Jogo

Lição Principal

Drama de Abertura
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Os bebês crescem dentro da barriga da mãe, e ela dá a 
luz à tubarões de até 1,5 metros de comprimento. Esses 
bebês tem 3000 dentes em 4 fi leiras. Isso signifi ca que 
bebês tubarão estão prontos para atacar e são predadores 
agressivos ao nascer. Que grande exemplo para nós!

Os tubarões brancos movem-se lentamente, torcendo o corpo lado a lado. Abra a boca e fi que com 
os dentes cerrados. Junte as mãos em cima da cabeça como uma barbatana (tubarão clássico) ou junte 
as mãos para os lados.
Seu habitat é normalmente nas profundezas do oceano. Enquanto algumas crianças imitam tubarões, 
coloque as outras crianças ao redor da sala em intervalos aleatórios. Diga para algumas delas fi carem 
em pé, algumas ajoelhadas e algumas sentadas no chão. Diga para todas as crianças esticarem os 
braços para os lados e balançá-los gentilmente como a água. Então diga para os tubarões nadarem 
“através” da água. 

Não é você que está sofrendo bullying, mas você é 
o mais jovem entre os que estão assistindo. O que 
você pode fazer? Diga para os estudantes sugerirem 
o que alguém nessa situação pode fazer. Será que 
eles devem agir no momento, ou ir contar para um 
professor?

6

Melancia de Tubarão: Corte a melancia ao meio. Coloque-a em uma 
mesa e corte 1/3 da melancia em um ângulo diagonal para formar a 
boca. Apare uma linha com cerca de 5 centímetros ao redor da boca – 
retirando a parte verde escura.
Retire toda a parte vermelha da fruta de dentro da boca e use para preencher a boca depois. 
Use uma faca pequena para fazer os dentes afi ados. Usando a parte a parte da boca que você 
cortou antes, corte um triângulo grande para ser a barbatana e prenda-o com um palito. Cole 
olhos de plástico ou prenda azeitonas com palitos, como se fossem os olhos. Encha a boca com 
pedaços de melancia ou outras frutas.

(Carcharodon carcharias)

Tubarão-branco bebê

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação!
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“Se você fi car calada nesta hora, socorro 
e livramento surgirão de outra parte 

para os judeus, mas você e a família de 
seu pai morrerão. Quem sabe se não foi 

para um momento como este que 
você chegou à posição de 

rainha?”
Ester 4:14

Memorize:

Ester salva seu povo
Lição 2:

Hamã resmunga e faz carranca o tempo todo. Mordecai 
protege um dos arcos enquanto usa uma panela como 
capacete e uma vassoura como lança. Ester veste um fi ltro 
de café na cabeça e uma toalha jogada sobre seus braços. 
Por favor use uma menina para Ester, de preferência a 
menor ou a mais nova. O rei segura um desentupidor, 
espanador de pó ou mata-moscas como um cetro e senta 
no “trono”. Diga para os estudantes tentarem imitar o 
trono de diferentes posições, algumas bobas, até uma que 
dê certo. Sempre que alguém passar pelo arco, os estudantes 
seguram o transeunte e balançam ele, cantando, “Para dentro do 
palácio você quer ir; para dentro do palácio você vai!” ou “Para fora 
do palácio você quer ir; para fora do palácio você vai!” O arco da sala do 
trono faz a mesma coisa quando entram e saem da sala.

 • Hamã
• Mordecai
• Ester
• Rei
• Trono – 
dois alunos 
ajoelhados
• Arco da 
entrada do 
palácio – dois 
estudantes 
frente a frente 
com as mãos 
juntas e os 
braços para cima
• Arco da sala do 
trono

Da Bíblia

Leia: Ester 3:5-6, 8-9

Papéis: 
Ideias:

As vezes dedurar alguém é errado, especialmente quando somos isso com más intenções. 
Mas existem várias vezes em que o professor ou a pessoa encarregada gostaria de saber o 
que está acontecendo. Ester estava em uma situação muito difícil, onde o cara mau (Hamã) 
havia planejado para que todos os Judeus (povo dela) do país inteiro fossem mortos! Esta 

era uma situação ruim de verdade. Mas ela estava com medo de falar com o rei pois ela poderia perder 
sua própria vida. Isso pode acontecer conosco também. Existem vezes em que vemos alguém sendo 
machucado, mas não queremos nos envolver. E se ao invés de outra pessoa, eles virassem para você e te 
machucassem? Mas Deus não quer que nos calemos quando devemos falar pelos outros. O tio de Ester 
a encorajou a falar, dizendo, “Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou 
à posição de rainha?” Seu tio acreditava que talvez Deus a tivesse feito rainha para que ela pudesse 
falar e salvar os Judeus. Então o que acontece se ela desobedecer Deus e se calar? Seu tio acreditava 
que Deus teria encontrado alguém mais bravo para salvar Seu povo, mas ela teria perdido sua vida de 
qualquer maneira. Deus quer que sejamos bravos também, e que defendamos aqueles que não podem 
se defender. Você e eu sabemos quando as coisas não estão certas. Nós sabemos quando alguém está 
sendo zombado ou está sofrendo bullying. Deus quer que sejamos bravos como Ester e que contemos 
a alguém com autoridade. Pode ser seus pais ou o professor na escola, ou um adulto em sua igreja. Às 
vezes você pode não conseguir impedir que algo ruim aconteça, mas você pode contar para alguém 
consiga!

7

Conte à uma Autoridade

Drama de Abertura

Lição Principal
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Antes da aula, escreva todos os tipos de vida do oceano em tiras de papel, por exemplo, coisas como 
peixe, tubarão, baleia, ou alga, e coloque-as em uma vasilha. Quando estiver pronto para jogar, reúna 
as crianças ao redor e diga para uma delas pegar uma tira de papel. Se eles precisarem de ajuda para 
ler, leia silenciosamente. Agora a criança tem que imitar o animal do papel, enquanto as outras crianças 
tentam adivinhar. O imitador não pode usar palavras, apenas mexer o corpo. O primeiro que acertar 
será o próximo a imitar.

Os peixes cirurgião-patela se comunicam trocando sua coloração. 
Essa mudança de cor depende das condições e de como eles 
percebem seu ambiente. Sob estresse, por exemplo, sua cor azul se 
aprofunda. As marcas pretas ao longo do corpo clareiam e se tornam 
menos visíveis. Outros peixes na comunidade podem detectar essa 
troca de cor e saber que existe perigo. De certa maneira, eles estão 
contando aos outros que algo está errado!

Os peixes cirurgião-patela balançam suas longas barbatanas peitorais (do lado) quase que constantemente 
para fi car longe do fundo do oceano. Então eles mexem o corpo levemente quando querem ir para frente, 
acelerar ou dobrar. Às vezes eles inclinam seus corpos de lado.
Seu habitat é na maioria das vezes corais e cascalhos. Diga para o resto da turma deitar, sentar, ajoelhar, se 
agrupar e se separar para imitar as formações de coral para que os peixes cirurgião-patela nadem entre elas.

Charadas com Peixes

Você sabe sobre algo que aconteceu e acha possível que um pai 
ou professor gostaria de saber aquilo. O que você faz? Seria salvar 
alguém de algum perigo ou fofocar (ser um dedo-duro)? Diga para 
os alunos praticarem como contar a um adulto sobre algo que pode 
acontecer e diga para o resto da turma fazer sinal de positivo ou 
negativo (ao seu comando) se foi uma boa hora para contar para um 
adulto.

8

Sanduíche Cirurgião-patela: Ponha um pedaço de queijo em uma fatia de 
pão. Faça as escamas com fatias de cenoura cortadas ao meio. O olho é 
uma fatia de pepino com uma fatia de azeitona no meio. O rabo é uma fatia 
de pepino cortada ao meio, apontando para fora. Use fatias de pepino para 
as bolhas e meia fatia de azeitona para a boca.

(Paracanthurus hepatus)
Como a Dory em Procurando Nemo

Jogo

Cirurgião-patela 

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação!
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“Sem lenha a fogueira se 
apaga; sem o caluniador 

morre a contenda.”
 Provérbios 26:20

Memorize:

Guardas espalham rumores
Lição 3:

Da Bíblia.
Leia: Mateus 28:11-15

As vezes as pessoas contam mentiras para espalhar rumores que não são verdadeiros. Esses 
rumores podem machucar bastante, e as vezes podem ter até um pouco de verdade neles. 
Mas como Cristãos, nós não devemos espalhar rumores falsos sobre as pessoas que estão os 
espalhando. Deus quer que nós sejamos honestos e verdadeiros. Na história Bíblica de hoje, os 

guardas da tumba de Jesus aceitaram suborno para contar uma mentira. Os líderes da Igreja naquela época 
não gostavam de Jesus e de seus ensinamentos e mandaram mata-Lo. Mas então eles fi caram furiosos 
quando houve um terremoto e Jesus levantou-se dentre os mortos. Ao invés de permitir que as pessoas 
daquela época ouvissem a verdade, eles pagaram uma grande quantia aos guardas para eles mentirem. 
Eles deviam dizer, “Os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos 
dormindo.” Quando na verdade houve um terremoto violento enquanto um anjo rolava a pedra de seu 
lugar. Jesus levantou de verdade dentre os mortos, assim como ele havia prometido. Mas muitas pessoas 
ouviram os rumores falsos de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Muitos Judeus ainda 
acreditam neste rumor! 
Nós entendemos porque normalmente existem vários rumores falsos na escola, mas isto não para por aí. 
Suborno e mentiras estão em todo o lugar na sociedade atual. Mas o que os Cristãos devem fazer sobre 
isso? Primeiramente, Deus quer que sejamos pessoas honestas, nunca aceitando dinheiro para contar uma 
mentira. Mas nós também podemos escolher não acreditar em todos os rumores. Se alguém é acusado de 
alguma coisa, isto deve ser provado antes de você acreditar. Não acredite em todo mundo quando disserem 
que algo muito ruim aconteceu. E se eles tiverem sido pagos para dizer aquilo, assim como os guardas?  
E se eles tiverem dito aquilo porque queriam distorcer as circunstâncias a seu favor? Não acredite em 
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Diga Não aos Rumores

Quando os sacerdotes e os presbíteros se encontram, faça-os 
cochicharem sobre o que eles comeram no café da manhã. Então 
diga para um deles sugerir que Jesus pode ter se levantado dentre os 
mortos, mas os outros dizem, “De jeito nenhum! Ao contrário, vamos 
espalhar um rumor.” Quando os sacerdotes e os presbíteros contam 
aos guardas o que eles devem dizer, faça-os discutir: “Diga que você 
estava prestes a capturar os discípulos mas você espirrou.” “Não, não, os 
discípulos vieram com artilharia pesada e um exército inteiro!” “Não, diga 
que alienígenas vieram e levaram o corpo” “Não, diga que os discípulos lhe 
atraíram com dinheiro e rosquinhas para você sair seu posto” “Não, diga que os discípulos contrataram 
um gato assaltante para passar pelos sistemas de alta segurança da tumba, com lasers, armadilhas e 
câmeras de vídeo” “Não, diga que eles explodiram a tumba com dinamite” Use papel de bala, bolas de 
gude, varetas e fi apos de bolso como dinheiro para subornar os guardas e o governador. No fi m, diga 
para um guarda começar um rápido jogo de telefone sem fi o para espalhar o rumor através da multidão. 
Descubra o que a última pessoa ouviu.

• Anjo
• Dois guardas
• Dois 
sacerdotes 
e dois 
presbíteros
• Governador
• Multidão 
que espalha o 
rumor

Papéis: Ideias:
Drama de Abertura

Lição Principal
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Antes da aula, desenhe um peixe em um pedaço grande de papel. Corte um círculo para cada criança; 
isto será a “luz.” Cole seu peixe em uma parede na altura do queixo das crianças. Vende uma criança 
por vez e veja se elas conseguem pregar a “luz” no peixe pescador!

Aquela coisa estranha no topo da cabeça do peixe pescador não está 
lá por acidente. Está lá para ajudá-los a pegar comida. Outros peixes 
que eles gostariam de comer costumam confundir a luz com comida, e 
antes que eles percebam, eles já foram comidos! O peixe pescador tem 
defi nitivamente o elemento surpresa ao seu lado para ajudá-lo a encontrar 
comida sufi ciente. Eles podem até balançar a luz para chamar atenção da 
presa se ela não estiver vindo por conta própria. É como se eles usassem 
o rumor da comida para atrair sua presa, e então eles atacam. Você já foi 
atraído por um rumor falso? 

O peixe pescador balança o corpo inteiro enquanto nada. Abra a boca, cerre os dentes e ponha o queixo 
para frente. Use um braço como se fosse a luz, segurando o braço na sua frente com o punho fechado. 
Seu habitat é em partes profundas, escuras e geladas do oceano. Diga para outra criança fi ngir ser outro 
peixe visitando a área. Eles se abraçam e tremem para se aquecer e se movem como se não conseguissem 
enxergar no escuro.

Pregue a Luz no Pescador

Por que o menino está cobrindo suas orelhas? É melhor se recusar 
a ouvir quando você suspeita que um rumor ou mentira sobre 
alguém está sendo espalhado? Quais razões alguém teria para 
começar um rumor ou espalhar um que ele ouviu? Que rumores 
comuns acontecem? Quais são os resultados desses rumores quando 
acreditados?
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Peixe pescador: Corte um círculo de um pedaço de pão para ser a cabeça. Com 
o que sobrou do pão corte um triângulo para a cauda e pedaços da casca para 
as barbatanas de cima e de baixo. Para a grande “barbatana” que vai no topo da 
cabeça use um pedaço grande da casca. Descasque uma pequena laranja e ponha 
metade dela na ponta da grande barbatana. Para os dentes, corte um pedaço de 
queijo em forma de triângulo e então corte os dentes. 

(Ordem: Lophiiformes)

rumores, mas sim nas evidências. Desta maneira, 
como Cristãos, nós NÃO estaremos envolvidos 
no espalhamento de rumores falsos. As vezes 

Jogo

Peixe pescador

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação!

queremos acreditar em um rumor porque um amigo o compartilhou conosco. Mas quem contou o rumor ao 
seu amigo? Se um amigo lhe conta alguma coisa, você pode ser gentil, mas manter a sua posição. A não ser que 
alguém lhe mostre evidências, você não pode acreditar em histórias ruins sobre os outros. 
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“Sejam bondosos e compassivos 
uns para com os outros, 

perdoando-se mutuamente, assim 
como Deus perdoou vocês em 

Cristo. ”
Efésios 4:32

Memorize:

Jesus Cura 2 Homens Cegos
Lição 4:

Vende os dois homens cegos ou peça que fechem os olhos, 
e então diga para eles caminharem e baterem em árvores 
e na pedra. Coloque os dois guarda-costas com os braços 
cruzados e usando óculos de sol em frente de Jesus. Quando 
eles encontram os homens cegos, os dois guarda-costas 
dizem, “Pare! Você não tem permissão para se aproximar. Por 
favor, caminhe para trás com as mãos para cima e vá embora.” 
Diga também para os guarda-costas fazerem uma revista nos 
homens cegos quando eles se aproximarem, dando tapinhas 
nos braços, tornozelos e rosto.

• Duas Árvores
• Pedra – um 
estudante 
apoiado nas 
mãos e joelhos
• Dois homens 
cegos
• Dois guarda-
costas
• Jesus
• Multidão 
– com no 
mínimo quatro 
estudantes.

Da Bíblia
Leia: Mateus 20:29-34

Papéis: Ideias:

Se você e eu vamos ser exemplos para os outros ao nosso redor, nós também precisamos 
demonstrar compaixão. Existem pessoas ao seu redor durante situações difíceis. Eles podem ter 
difi culdade em entender um trabalho na escolha, ou podem ser muito pobres e não ter dinheiro 
pra comprar doces no recreio. Talvez eles sejam perseguidos sem motivo.  Sempre haverá 

um lugar para os Cristãos demonstrarem compaixão aos outros. Na história Bíblica de hoje, Jesus 
demonstrou compaixão a dois homens cegos que estavam sentados na estrada.  Jesus havia acabado 
de ministrar, e estava de saída da cidade. Talvez eles estivessem com pressa de sair da cidade antes do 
sol se pôr. De qualquer maneira, a Bíblia diz que a multidão inteira disse para esses dois homens cegos 
calarem a boca e deixarem Jesus em paz. Mas ele escolheu parar. Jesus escolheu ter compaixão por 
eles e mudou seus planos. Ele parou e os curou. Talvez tenha sido inconveniente, mas não demorou 
muito. Com apenas alguns minutos de seu tempo, Jesus mudou a vida desses dois homens cegos, que 
não mais eram cegos! A mesma coisa pode acontecer com você. Nós podemos não ter o poder de 
curar as pessoas, mas nós podemos parar o que estamos fazendo e ter compaixão pelos outros. Na 
vida existem muitas circunstâncias difíceis. As vezes pode haver um valentão perseguindo alguém, e 
você passa por ele. O que você faz? A multidão queria que Jesus seguisse em frente e NÃO parasse. 
Seus amigos podem querer que você siga em frente sem parar também. MAS você pode mudar a vida 
de alguém com apenas alguns minutos de compaixão. E se alguém estiver tentando aprender algo, mas 
não consegue entender. Você pode parar e demonstrar compaixão, o ajudando a estudar para seu teste? 
Que bem você poderia fazer com apenas alguns minutos hoje?

11

Pare e Mostre Compaixão

Drama de Abertura

Lição Principal
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Usando uma caixa de papelão grande o sufi ciente para uma criança passar por dentro, faça aberturas em 
dois lados opostos da caixa. Desenhe uma baleia nos dois lados que não foram cortados, com a boca de 
frente para uma abertura e a cauda para a outra. Alinhe as crianças, prontas para serem peixinhos. Agora 
diga para um adulto tocar música enquanto as crianças passam por dentro da baleia, uma de cada vez. 
Quando a música para, a criança que está na boca é pega! Para crianças mais velhas, uma vez que elas 
são pegas, elas estão fora. Para crianças mais novas, você pode deixar que elas continuem brincando, se 

certifi cando que cada criança seja “pega” pelo menos uma vez.

Orcas tomam várias medidas para preservar a vida e o bem-estar de todos 
seus membros. Famílias de baleias com um membro inválido são conhecidas 
por viajar mais lentamente que outras famílias. Eles também deixam um 
membro saudável junto do membro inválido enquanto o resto vai caçar. 
Depois de uma caçada, eles levam comida para a baleia inválida ou machucada. 
Não seria legal se demonstrássemos compaixão aos nossos inválidos assim 
como as baleias? 

A “Orca” balança sua cauda para cima e para baixo pois é um mamífero. (Peixes balançam para os lados.) 
Orcas se movem em velocidade média. Elas também nadam juntas em grupos e se comunicam através 
de assobios e outros chamados. Diga para todas as crianças nadarem juntas ao redor da sala como uma 
família de Orcas, uma de cada vez indo para cima respirar ou “saltar” (pulando para fora da água de várias 
maneiras) enquanto chamando umas às outras como as Orcas.
Seu habitat é qualquer lugar com água sufi ciente para acomodá-las, desde as águas geladas das regiões 
árticas até as águas mornas próximas da linha do equador. Se você tem crianças demais para todas juntas 
serem um grupo de baleias confortavelmente, diga para algumas crianças criarem um cerco ao redor da sala 
como se fosse uma baía para as baleias brincarem. 

Boca da Baleia

Discuta o que está acontecendo na imagem. Porque o menino está no 
chão? O que pode ter acontecido? O que cada pessoa está pensando? 
Ajude os alunos a perceberem que apenas assistir, ou ignorar, ao 
invés de se envolver, é a escolha errada. Quem pode demonstrar 
compaixão nesse grupo? O que Jesus faria?
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Orca de pepino: corte 1/3 de um pepino em um ângulo. Usando a ponta 
que você cortou, use a casca para fazer triângulos arredondados e use-os 
como nadadeiras, prendendo-os com palitos de dente. Descasque uma 
fi na camada da parte de baixo para fazer o “queixo” e outro pedaço para 
fazer o olho.

(Orcinus orca)

Jogo

Orcas

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação!
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“Por amor de Sião eu não sossegarei, 
por amor de Jerusalém não 

descansarei enquanto a sua justiça não 
resplandecer como a alvorada, e a 

sua salvação, como as chamas 
de uma tocha. ”

Isaías 62: 1

Memorize:

Jesus no Templo
Lição 5:

Maria vira-se para os amigos e diz, “Jesus, você está se 
divertindo? Está na hora de montar o acampamento... 
Onde ele foi?” Amigos: “Eu não sei. Eu achei que ele estava 
com você.” “Não, ele não está. Hum, acho que com apenas 
quatro de nós a gente teria percebido que Jesus tinha 
desaparecido. Queridooooo!!!! Nós temos que voltar.” 
José, distraído, estremece quando Maria grita. Na corte do 
Templo, Jesus pergunta aos professores, “Eu entendo a parte 
da geleia e a parte da manteiga de amendoim, e até a parte 
do sanduíche. Mas o que a palavra ‘com’ realmente signifi ca?” 
Diga para um dos estudantes fi ngir ser professor e tentar explicar 
a palavra ‘com’ por conta própria. Jesus: “Sim, mas se fala ‘com’ e se 
soletra C-O-M, não?” Os professores e todo mundo no Templo, até o arco, suspiram. Os 
estudantes formando o arco seguram qualquer pessoa tentando passar e balançam ela, cantando, “Para 
dentro do Templo você quer ir; para dentro do Templo você vai!” ou “Para fora do Templo você quer ir; 
para fora do Templo você vai!”

• José
• Maria 
• Três ou mais 
amigos
• Jesus 
• Dois ou mais 
professores(as) 
na região do 
Templo
• Arco na 
entrada da corte 
do Templo – dois 
estudantes frente 
a frente com as 
mãos juntas e os 
braços para cima.

Da Bíblia

Leia: Lucas 2: 41-52

Papéis: Ideias:

A história Bíblica de hoje é sobre quando Jesus tinha apenas 12 anos! Ele fi cava atrás do Templo e 
conversava com as pessoas sobre Deus. Muitas vezes nós pensamos que devemos esperar sermos mais 
velhos para poder começar a falar publicamente sobre Deus e compartilhar nossa fé com outros. Mas 
isso não é verdade! Deus quer que nos desenvolvamos, cresçamos e falemos sobre Ele para os outros, 
mesmo quando somos jovens.
Quando e onde Deus aparece em uma discussão em nossas vidas? Nós podemos estar na escola e eles 
estão falando sobre a Teoria do Big Bang, basicamente dizendo que Deus não criou o universo, mas 
que ele se criou sozinho quando ocorreu uma explosão. Este seria uma ótimo momento para você 
falar publicamente sobre o que você acredita. Você acredita que nós explodimos do nada, ou que Deus 
nos criou? Podem haver outras situações onde o assunto é Deus. Que tal aprender sobre os Deuses 
de outras culturas? E se você estiver aprendendo sobre a história de uma tribo indígena do seu país, 
e eles estão falando sobre o deus Sol. Você poderia falar para seus amigos que você acredita no Deus 
do universo? Ele é quem fez o Sol, então não há necessidade de adorar o Sol. Deus quer que falemos 
publicamente sobre Ele, e não precisamos esperar até que tenhamos 12 anos. Vamos ser como Jesus e 
falar sobre Deus, não importando a nossa idade!
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Fale sobre Deus

Drama de Abertura

Lição Principal
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Usando um lençol, uma toalha de mesa grande ou um pedaço de pano qualquer (azul seria divertido pois é 
a cor do oceano), diga para as crianças fi carem ao redor do tecido e segurá-lo pelas pontas. Se você tiver 
um animal do oceano de pelúcia ou de plástico, coloque-o em cima. Agora diga para as crianças balançarem 
o pano como se fossem ondas. Quando elas cansarem disso diga para todos levantarem o tecido ao mesmo 
tempo e entrar embaixo dele. As crianças vão adorar! Agora invente seus próprios jogos divertidos usando 
o pano como o oceano. 

Bebês dragão-marinho são completamente independentes! Depois 
de saírem do ovo, eles começam a se alimentar de pequenas 
partículas com nutrientes na água. Pode levar até um ano para os 
bebês chegarem ao tamanho de um dragão-marinho adulto, mas 
seu tamanho não os impede de se comportarem como animais 
crescidos! Vamos encorajar nossos jovens a serem independentes 
mesmo quando são jovens, assim como o dragão-marinho!

Dragões-marinhos, parentes dos cavalos-marinhos, fl utuam e se movem lentamente através da água. Os 
dragões-marinhos-folhados se camufl am bem com algas. Primeiro, diga para todos os alunos imitarem 
dragões-marinhos, fi cando em uma perna só. Diga para alguns deles fi carem com os braços tortos, como 
os estranhos apêndices dos dragões-marinhos, ou que coloquem uma mão atrás da cabeça como se fosse a 
barbatana que se move rapidamente, que eles usam para nadar. 
Jogue um jogo de encontrar os dragões-marinhos. Separe algumas crianças do grupo e diga para elas 
cobrirem os olhos e virarem as costas. Depois escolha algumas para serem dragões-marinhos enquanto o 
resto será algas.  Ambas algas e dragões-marinhos balançam os braços gentilmente, para frente e para trás 
como as ondas. Os dragões podem se mover, mas as algas não. Então as crianças que estavam esperando 
podem se virar, caminhar entre as algas e tentar diferenciá-las dos dragões. Jogue algumas vezes, sempre 
deixando todas crianças brincarem em todos os papéis.

Mergulhando no Mar

Discuta os tipos de lição de casa que as crianças recebem que 
lhes dariam a oportunidade de falar sobre Deus. Mesmo que 
professores tenham limites na hora de demonstrar sua fé, as 
crianças não têm. Elas podem incluir Deus nas ciências, história, 
literatura, e compartilhar suas experiências e crenças. 
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Oceano em um copo: Faça gelatina azul seguindo as instruções. Coloque a gelatina no 
fundo de um copo transparente e espere esfriar um pouco. Depois coloque uma bala 
de goma com formato de ursinho ou minhoca no fundo e espere a gelatina endurecer 
completamente

(Phyllopteryx taeniolatus)

Jogo

Dragões-marinho bebês

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação!
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“Até o insensato passará por 
sábio, se fi car quieto, e, se 

contiver a língua, parecerá que 
tem discernimento. ”

 Provérbios 17:28

Memorize:

Jesus em frente a Pilatos
Lição 6:

Durante o julgamento, o servo vai e volta entre o governador e 
sua esposa, entregando mensagens como “Sua esposa diz, ‘Querido 
quando você vai estar em casa para o jantar?’” “Seu marido diz, 
‘deixe-me terminar o julgamento, depois tenho algumas tarefas a fazer 
e alguns papéis a preencher.’” “Sua esposa diz, ‘Querido, você pode 
comprar um pouco de pimenta? Estamos sem pimenta.’” “Seu marido 
diz, ‘Ok.’” “Sua esposa diz, ‘Ah, você prefere porco assado ou salada para o 
jantar?’” “Seu marido responde, ‘Ora, eu prefi ro porco. Você sabe que eu sou 
meio carnívoro.’” “Sua esposa diz, ‘Mas querido, comer salada é melhor para você.’” “Seu marido diz, ‘Eu 
tenho que comer mesmo?’” “Sua esposa diz, ‘Sim. Ah, e tem mais alguma coisa que eu queria te dizer mas 
esqueci.’” “Seu marido diz, ‘Err... Ok.’” “Sua esposa diz, ‘Uhhh…’” “Seu marido me mandou de volta sem 
nenhuma mensagem.” “Sua esposa diz, ‘Não tem nada a ver com aquele homem inocente, por que eu sofri 
bastante em um sonho por causa dele.’” “Seu marido me mandou de volta sem nenhuma mensagem.” “Sua 
esposa diz, ‘Sério!’” “Seu marido diz, ‘Tudo bem. O julgamento acabou.’” “Sua esposa diz, ‘Querido, venha 
para casa rápido, eu tive um dia difícil.’” “Seu marido diz, ‘Eu, também.’”

• Governador 
• Jesus 
• Sacerdotes e 
presbíteros – 
2 ou mais
• Multidão – 3 
ou mais
• Esposa do 
Governador
• Servo

Da Bíblia
Leia: Mateus 27:11-26Papéis: Ideias:

Na nossa história Bíblica de hoje, Jesus foi levado em frente ao governador (Pilatos) porque o povo queria 
que Ele fosse morto. Jesus não havia feito nada de errado, mas eles continuavam cavando para encontrar 
algo e acusá-lo. Isso já aconteceu com você? É claro que nenhum de nós é perfeito como Jesus era, mas 
a maioria de nós já fomos acusados falsamente de alguma coisa. Algumas crianças sentem inveja de seu 
sucesso, e então te acusam de algo que você não fez para te derrubar. Outras vezes, um valentão te vê 
caído, e só quer pisar ainda mais em você. Ou talvez seja um irmão que quer se vingar de você por você 
ter dedurado ele/ela e lhe culpa por algo que você não fez. Não importa a situação, eu aposto que você já 
foi acusado por algo que não fez no seu passado.
Neste caso, Jesus não havia feito nada para merecer o tratamento que eles estava recebendo. A Bíblia diz 
que quando Ele foi acusado, Ele não respondeu. Eles O pressionaram ainda mais, mas Jesus ainda assim não 
respondeu. Ele não reagiu àqueles que estavam praticando bullying com Ele.
E essa é uma ótima resposta para dar àqueles que te acusam falsamente e praticam bullying também! 
Na verdade, muitos valentões vão desistir de te atacar quando não conseguirem reação de você. Veja só, 
a parte mais divertida para os valentões é a sua reação. Eles adoram te ver fi car chateado ou irritado e 
revidar. Eles adoram quando você briga com eles ou tenta entrar em uma guerra de palavras. Eles que 
começaram, então eles estão preparados. Uma das melhores coisas que podemos fazer quando estamos 
sendo atacados é NÃO reagir. Assim como Jesus fez àqueles que O atacaram, nós podemos fi car em 
silêncio e não responder. Isso funciona para ataques na internet também. Se alguém posta uma foto sua no 
Facebook que não é você, não responda. Ela vai ser esquecida rapidinho.
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Não Reaja

Drama de Abertura

Lição Principal
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Cada criança precisa de um balão. A pergunta é, “Quem consegue infl ar o balão mais rápido?” Uma 
vez que todos os balões estão infl ados e você tem um vencedor, solte-os assim como o baiacu solta 
seu ar. Faça uma corrida para ver qual dos baiacus “nada” mais longe quando solto.

Apesar do fato de não devermos reagir a um valentão, o baiacu faz 
exatamente o contrário. No primeiro sinal de perigo, o baiacu infl a em 
uma pequena bola de espinhos. Cada espinho tem um veneno bem 
perigoso na ponta. Isso pode funcionar no oceano, mas fora d’água, 
muitas vezes o valentão só está atacando na esperança de uma reação. 
Se nós dermos uma à ele, ele ganhou! Se nós NÃO infl armos e não nos 
cobrirmos de espinhos, nós fazemos com que eles se entediem e então 
eles vão embora. 

O baiacu nada balançando suas barbatanas peitorais num movimento com o formato do número 8. Use as 
mãos ou antebraços como barbatanas peitorais. Às vezes o corpo cambaleia para um lado ou outro, então o 
peixe se corrige. Quando assustado, o peixe infl a seu corpo. Inale um pouco de ar enquanto estica os braços 
para os lados e para cima e abra as pernas ao máximo. Infl e as bochechas. Continue a mexer as mãos na 
forma do número 8, a partir do pulso.
Alguns baiacus vivem perto de recifes de corais, dividindo o espaço com outros peixes menores. Diga para 
alguns alunos fi carem em pé ou sentados, juntos como formações de corais, enquanto outros nadam em 
volta rapidamente como peixinhos vizinhos.

Lançamento de Balões

Discuta maneiras diferentes de responder ao menino mais velho 
que parece estar dizendo coisas ruins. Se os meninos fi carem 
quietos, a tensão vai acabar mais rápido? Como os meninos podem 
encorajar uns aos outros de que o que menino mais velho disse 
não é o mesmo que Jesus diria? Encoraje os alunos a fazerem o 
que Jesus faria e acreditar no que Ele teria dito.
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Baiacu: Corte um quarto de uma meloa, e retire todas as sementes. Usando 
palitos de dente, crave uma uva e uma fatia de kiwi para fazer os olhos. Use a 
ponta do kiwi com todos os pelinhos para a boca, presa com um palito de dente. 
Crave palitos de dente sobre todo topo e lados da meloa como se fossem os 
“espinhos”. Faça espetinhos com diferentes frutas e crave na parte de trás da 
meloa.

(Família: Tetraodontidae)

Jogo

Baiacu

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação!
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“Portanto, vão e façam discípulos de 
todas as nações, batizando-os em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-os a obedecer a 

tudo o que eu lhes ordenei...”
Mateus 28:19-20a

Memorize:

Deus Chama Moisés
Lição 7:

Dê a Moises uma vassoura para ele usar como seu cajado. 
Os assistentes de palco correm e trocam a vassoura por 
uma corda, como se fosse a cobra, e então correm para 
trocar de novo. Diga também para eles segurarem uma 
folha de papel uma mão com cor estranha em frente a mão 
de Moisés, como se estivesse leprosa, e peça para Moisés 
mexer a mão para difi cultar e ser mais engraçado para os 
assistentes. Coloque duas crianças como chamas, ajoelhadas 
atrás do arbusto balançando as mãos para cima. A terceira 
criança interpretando o fogo fi ca em pé atrás do “arbusto”, 
também balançando os braços. Diga para Moisés reclamar do 
trabalho dizendo coisas como, “Mas a minha camisa é azul! Meu bigode 
não é grande o bastante! Eu preciso de um chapéu maior! E se eu não conseguir alcançar o balcão? 
Não vou precisar de um banquinho? Como vou fazer sanduíches com geleia e manteiga de amendoim? 
Mesmo se eu tivesse um bigode enorme, a geleia não iria grudar e deixar tudo melecado?” Quando 
chegar na parte em que o Senhor fi ca irado, quando ele diz “Você não tem o seu irmão, Aarão, o levita?” 
os pedregulhos caem perto do arbusto. As crianças interpretando as chamas correm no fi m, deixando o 
arbusto intacto.

• Moisés – 
segura uma 
vassoura como 
seu cajado
• Arbusto 
• Chamas – três 
crianças
• A voz de Deus 
– criança com a 
voz mais grave
• Pedregulhos 
– uma ou 
duas crianças 
apoiadas nas 
mãos e joelhos
• Dois 
assistentes de 
palco.

Da Bíblia

Leia: Êxodo 3: 1-4: 17

Papéis: Ideias:

Deus criou você e eu para fazermos discípulos no mundo todo. Esta é a nossa tarefa, e Deus quer que 
todos nós nos envolvamos. Nós precisamos usar nossos dons e habilidades para Deus, mas nós também 
precisamos nos forçar a fazer coisas que não são fáceis ou confortáveis para nós. O Deus do universo 
quer TE usar para alcançar outros para Seu reino.
Na história Bíblica de hoje, nós vimos Moisés sendo chamado por Deus de volta ao Egito para libertar 
os Israelitas. Deus falou com Moisés e lhe deu uma tarefa. Deus ouviu as preces das pessoas, e estava 
preparado para salvá-las. A tarefa de Moises era ir até o Faraó, o rei daquela terra e levar o povo de Deus 
para fora do Egito. Moisés reclamou que ele não queria essa tarefa. Era um trabalho difícil de se fazer, mas 
Deus estava facilitando para ele. Primeiro, Deus deu a ele sinais de que ele conseguia mostrar aos outros 
que ele realmente ouviu o único e verdadeiro Deus. Primeiro, ele conseguia transformar seu cajado em 
uma cobra, depois segurá-la pelo rabo e torná-la em uma cajado novamente. Depois Deus disse para 
Moisés colocar sua mão em seu casaco e quando ele tirou, ela estava ferida e coberta de lepra. Quando 
Moisés colocou sua mão de volta em seu casaco, ela saiu perfeitamente curada. Finalmente, ele conseguia 
transformar água em sangue. Estes três sinais foram coisas especiais que Deus deu a Moisés para ajudá-lo 
em sua tarefa. Mas Moisés ainda assim reclamava para Deus dizendo, “Por favor mande outra pessoa para 
fazê-lo.” A Bíblia diz que isso deixou Deus irritado.
O que Deus está te dizendo para fazer? Não importa a sua idade. Deus pode usá-lo. Talvez Ele queira que 
você proteja alguém na escola. Ou talvez Ele quer que você seja gentil com alguém de uma classe social 
diferente da sua. Talvez Deus queira que você fale sobre Ele em público. Para qualquer tarefa que Deus te 
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Deus Quer te Usar!
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Diga para todas crianças deitarem no chão em posição de dormir (exceto um ou dois peixes 
caçadores). Quando todos estiverem prontos, eles não poderão se mexer. Diga para os peixes 
caçadores nadarem pela sala e tentar fazer os peixes assustados se mexerem fazendo-os rir, contando 
piadas, etc. Os peixes caçadores, entretanto, não podem tocar nos peixes. Quando um dos peixes se 
mexe, ele se levanta e se torna caçador. A última criança no chão ganha!

Os peixes-leão são muito bonitos. Eles têm barbatanas que parecem muito com 
penas enquanto eles deslizam pelo oceano. Mas não se engane – não apenas 
eles são muito agressivos mas eles também são MUITO venenosos. Eles podem 
parecer que são só bonitinhos, mas na verdade eles são um dos peixes mais 
mortais do oceano. No que você parece ser bom? Você tem algum talento 
secreto? Você está disposto a fazer algo completamente diferente do que você 
está acostumado, se Deus lhe pedir? Você poderia ser como o peixe-leão, lindo e 
perigoso?

Os peixes-leão são conhecidos por suas barbatanas espinhentas. Ponha os pulsos em frente ao rosto com as 
mãos espalmadas para imitar as barbatanas. O corpo se move suavemente para frente e para trás. 
Jogue pega-pega com o peixe-leão. O pegador deve “nadar” pela sala com os braços e pernas abertos ao 
máximo. Quem for pego vira o peixe-leão e tem que pegar as outras crianças.

O Peixe Caçador

Qual idade você precisa ter para que Deus possa te usar? 
Que trabalhos uma criança voluntária pode fazer que 
seriam uma benção aos outros? Que trabalhos são apenas 
responsabilidades? Se você é pago para fazer o trabalho, isso 
diminui a benção?
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Panqueca Peixe-Leão: Faça algumas panquecas ovais e as decore com 
geleia e molho de caramelo. Use uvas passas para os olhos e faça 
panquecas triangulares para a cauda. Uma alterativa mais doce seria fazer 
duas panquecas e colocar caramelo entre elas.

(Genus: Pterois)

der, Ele te dará força sufi ciente para realiza-la. Não reclame como Moisés fez. Simplesmente faça.
Moisés pode ter reclamado o sufi ciente para irritar Deus, mas no fi nal ele fez o que Deus lhe pediu. 
Honestamente nossas ações importam mais. No fi m das contas, Moisés obedeceu e completou a tarefa que 
Deus havia lhe dado, mesmo ele precisando da ajuda de seu irmão, Aarão. Você vai satisfazer Deus com suas 
ações?

Jogo

Peixe-leão 

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação!
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“Eles o venceram pelo sangue 
do Cordeiro e pela palavra 
do testemunho que deram; 

diante da morte, não amaram a 
própria vida.”

Apocalipse 12:11

Memorize:

Davi, Nabal e Abigail 
Lição 8:

Diga para algumas ovelhas caírem para o lado, então 
os homens de Davi as ajudam a levantar. Dê a Davi 
e seus homens algumas espadas: desentupidores, 
espanadores, mata moscas, espátulas e um palito de 
dente. Abigail tropeça e cai algumas vezes no caminho. 
Seus servos tentam carregar os “sacos de comida”. Diga 
para as crianças que os sacos de comida tem centenas 
de rosquinhas, bolinhos, refrigerante, pipoca e salgadinhos. 
As crianças imitando sacos de comida podem precisar ajudar 
os servos a “carregá-los”. Ao sinal, os homens de Davi gritam, 
“Avançar!” e correm em direção a Nabal com as “espadas” 
empunhadas, colidindo com Abigail, seus servos, os sacos de comida e o jegue. Diga para Nabal fi ngir 
estar tonto e então cair morto no fi m da história com a língua para fora e os pés para cima, gritando 
sem parar “Estou morto!”

• Davi 
• Dois ou mais 
homens de Davi
• Nabal 
• Abigail 
• Dois sacos de 
comida – dois 
alunos
• Dois servos
• Jegue
• Algumas 
ovelhas

Da Bíblia

Leia: 1 Samuel 25
Papéis: Ideias:

Existem vezes em que é importante que nos arrisquemos para proteger os outros ao nosso 
redor. Muitas vezes isso signifi ca apoiar membros da família ou amigos próximos, mesmo quando 
não queremos. Na história Bíblica de hoje, Nabal entrou em uma grande confusão com Davi, o 
próximo rei. Mas nós podemos ver que Abigail correu para encontrar Davi e impedir que seu 

marido fosse morto. Ela disse, porém, como se ela estivesse protegendo Davi de fi car com sangue em 
suas mãos. Na verdade Davi fi cou grato. Ela salvou a vida de seu marido e os dois lados ganharam!

Que tipos de situações podem surgir em sua vida em que você precisa ajudar outra pessoa? Uma 
situação óbvia seria quando você encontra um valentão que está batendo em outra criança, ou como 
nessa história Bíblica, indo bater em outra criança. Você conseguiria fazer algo para pará-lo, até o ponto 
em que ele se sinta grato por você? Abigail levou vários presentes. Talvez você possa oferecer algo em 
troca, e tratá-lo com respeito. E então apontar que o professor estava olhando, e que você salvou ele/
ela de se meter em uma confusão. Que outras coisas você faria para proteger alguém? Você acha que a 
vida de Abigail estava em risco quando ela quando ela foi falar com todos aqueles soldados que estava 
atacando sua casa?
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Assuma Riscos por Outros
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Crie uma pista de obstáculos no espaço que você tiver. Faça obstáculos com nomes de lugares do 
mar. Por exemplo, você pode ter um campo de corais – um lugar com várias cadeiras que você precisa 
ziguezaguear para atravessar. Também, uma caverna subaquática, - uma caixa grande que eles terão que 
atravessar rastejando. Um enxame de águas-vivas: pendure tiras de fi ta crepe no teto e diga para eles 
“nadarem” através delas. Use sua imaginação para criar mais. Então diga para as crianças atravessarem 
a pista.

As águas-vivas são muito perigosas com suas células urticantes. Assim 
como no fi lme “Procurando Nemo,” nadar de encontro a um enxame 
de águas-vivas pode te matar! Mas águas-vivas proporcionam o habitat 
para vários peixes jovens em áreas onde não existem muitos lugares 
para se esconder. Eles protegem os peixinhos de serem comidos por 
predadores. Você conseguiria proteger os outros igual a água-viva?

As águas-vivas nadam empurrando a água com seus corpos. Estique e curve os dois braços para baixo. Para 
ir para frente, fi que de lado, mexa os braços para baixo enquanto mexe seu corpo para cima e caminhe 
naquela direção. Então comece de novo, curvando os braços novamente e baixando o corpo ligeiramente. 

Diga para todas as crianças imitarem águas-vivas e formar um grupo. Então diga para outros alunos 
tentarem atravessar a sala sem tocar nas águas-vivas. As águas-vivas não podem se esticar para tocar em 
ninguém, mas eles podem bater umas nas outras lentamente. 

Pista de obstáculos da Água-Viva

Discuta o que pode acontecer com o menino que está 
começando uma briga que será fotografada e que pode acabar 
no Facebook. Será que o menino da direita poderia ter parado 
ele e o salvado da vergonha de ser atacado por outras pessoas 
no Facebook? Ele poderia se escapar da punição que receberia 
quando seus pais e os diretores da escola vissem o vídeo? O 
que a menina pode ter dito?
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Água-viva: Corte fatias de salsicha com cerca de 3 centímetros e outras 
com cerca de 1 centímetro. Atravesse espaguete cru nas duas fatias como 
mostrado. Cozinhe em água fervente até o espaguete fi car macio.

(Phylum: Cnidaria)

Jogo

Água-viva 

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação!
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“Mas receberão poder quando 
o Espírito Santo descer 

sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em 

toda a Judéia e Samaria, e até os 
confi ns da terra.”

Atos 1:8

Memorize:

Paulo e Barnabé 
Lição 9:

Coloque Paulo e Barnabé entre os dois alunos imitando 
o barco. Diga para eles cruzarem um espaço pequeno, 
balançando para frente e para trás como um barco. Diga 
para Paulo e Barnabé vomitarem ao lado do “barco” algumas 
vezes. Quando eles ancoram, Paulo e Barnabé fi ngem 
estarem tontos e tentam abraçar o chão dizendo, “Terra! 
Terra fi rme!” Diga para eles andarem pela sala em círculos 
e depois atravessar a pista de obstáculos no caminho para 
a cidade de Pafos. Coloque os estudantes imitando pilares, 
cadeiras, mesas com plantas, etc. nas instalações do procônsul 
para Elimas bater e tropeçar quando estiver cego no fi m da história.

• Paulo
• Barnabé
• Barcos – dois 
alunos
• Pista de 
obstáculos – 
alunos apoiados 
nas mãos e 
pés, fi cando no 
caminho, etc.
• Sérgio Paulo
• Bar-Jesus/Elimas 
• Pilares, cadeiras, 
mesas com 
plantas

Da Bíblia
Leia: Atos 13: 1-12

Papéis: Ideias:

Nós aprendemos mais cedo que Deus nos pediu para irmos ao mundo para fazer discípulos. Muitas 
pessoas consideram isso “missões”; onde você sai de seu país natal e vai viver em algum lugar 
diferente para compartilhar o evangelho com eles. Isso é verdade e é uma coisa ótima de se fazer. 
Deus está constantemente procurando por pessoas que estejam dispostos a deixarem o que eles 
conhecem e partir! Mas nós também podemos ser testemunhas em nossos próprio países. Na história 
Bíblica de hoje, Paulo e Barnabé foram enviados juntos para testemunharem Deus aos outros. Ir em 
grupos de dois é uma boa ideia, pois você não estará sozinho e poderá encorajar um ao outro entre 
cada encontro. Você pode encontrar difi culdades ao longo do caminho, assim como eles encontraram, 
mas você também pode ter sucesso, assim como Paulo e Barnabé tiveram!

Às vezes nós temos “encontros” onde você vai em grandes grupos, e basicamente monta uma 
igreja na rua. Como criança, você também pode se envolver. Que tal apresentar suas aulas da Escola 
Dominical em um parque na sua vizinhança depois de você ter aprendido a lição e as atividades? 
Certifi que-se de levar um adulto junto, mas tente fazer a parte do professor sozinho!  Outras crianças 
brincando no parque vão adorar a ideia de uma atividade planejada, um artesanato ou lanche, e então 
você pode compartilhar a Bíblia com eles. É preciso coragem, mas isso também te faz crescer e 
aprender mais. Deus quer que façamos discípulos, então porque não começar enquanto somos jovens?
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Seja uma Testemunha e Evangelize
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Use um balão normal e desenhe um cavalo-marinho nele. Então dê à uma criança um balão verde 
(daqueles compridos de fazer animais). Diga para ela deitar no chão. O objetivo é não deixar o 
cavalo-marinho tocar no chão usando apenas os balões “alga viva”.

Os cavalos-marinhos não gostam de estar sozinhos. Eles preferem 
nadar em pares. Na verdade, eles nadam com suas caudas unidos para 
ajudá-los a se manterem juntos! Eles são péssimos nadadores então 
eles também usam suas caudas para se prenderem em corais para que 
eles não saiam fl utuando embora. Você sente que as vezes a corrente 
da sua vida poderia te mandar fl utuando embora? Será que não ajudaria 
se você estivesse unido com outra pessoa? Vamos ser amigos e sair em 
pares, assim como os cavalos-marinhos!

O cavalo-marinho nada na maior parte do tempo em pé com a cauda curvada e pequenas barbatanas 
ondulando constantemente para que se mantenham em pé. Fique em um pé e levante o outro, dobrando o 
joelho. Ponha as mãos para trás e as balance ligeiramente. Às vezes o cavalo-marinho segura em um galho 
de algas marinhas com sua cauda. Diga para os alunos tentarem se segurar em algum lugar com seu pé. Diga 
também para os alunos formarem pares e tentarem “nadar” com as pernas unidas.

Cavalos-marinhos adoram algas marinhas. Diga para alguns alunos fi carem parados pela sala com os 
cotovelos dobrados e com as mãos para cima, mexendo os dedos lentamente.

Mantenha o cavalo-marinho fl utuando

Discuta onde um testemunho pode acontecer. Como uma conversa 
com um estranho pode ser começada? O que seria importante 
incluir?
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Salada Misturada do Cavalo-Marinho: Faça uma salada usando macarrão 
parafuso colorido. Chame de Salada Misturada. Use quaisquer ingredientes 
você quiser!

(Gênero: Hippocampus)

Jogo

Cavalo-marinho

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação!
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“Venho em breve! Retenha 
o que você tem, para que 

ninguém tome a sua coroa.”
Apocalipse 3:11

Memorize:

Davi Corta o Manto de Saul
Lição 10:

As crianças representando os arcos seguram os transeuntes e 
balançam eles, cantando, “Para dentro da caverna você quer ir; 
para dentro da caverna você vai!” ou “Para fora da caverna você 
quer ir; para fora da caverna você vai!” Diga para os homens de 
Davi chamá-lo de galinha por não atacar Saul. Dê a Davi um par de 
tesouras e um pedaço de papel para cortar no solo perto de Saul. 
Diga para Saul olhar ao redor e dizer “O qu-que foi aquilo?” ao ouvir 
qualquer ruído. David pausa por um segundo, e então continua cortando. 
Saul diz coisas como, “Ca-cadê você? Ei! Aquele é um de meus homens? Você 
não consegue ver que estou ocupado aqui?! Espere, talvez não seja um de meus 
homens. Eca! Talvez essa caverna esteja cheia de morcegos. Talvez esteja cheia de 
ursos!! Socorro! Eu vou é sair daqui! 

• Saul 
• Davi 
• Homens de Davi 
– pelo menos um
• Homens de Saul 
– o maior número 
que você conseguir
• Um arco de 
entrada para uma 
caverna – duas 
crianças frente 
a frente com as 
mãos juntas e os 
braços para cima
• Vaso sanitário 
– duas crianças 
ajoelhadas (ou use 
uma cadeira)

Da Bíblia
Leia: 1 Samuel 24

Papéis: Ideias:

Na história Bíblica de hoje, Rei Saul queria matar Davi pois Deus havia ungido Davi para ser o 
próximo Rei. Saul não queria abrir mão de seu trono, então sua solução era perseguir Davi 
e matá-lo! Um dia Davi e seus homens estavam se escondendo no fundo de uma caverna, 
e a Bíblia diz que Rei Saul e seus homens pararam por lá, e o rei entrou na caverna para 

ir ao banheiro! Ele estava sozinho, e a mercê de todos aqueles soldados no fundo da caverna. Davi se 
esgueirou e cortou um pedaço do manto do rei, mas sentiu uma convicção de Deus de que não deveria 
encostar as mãos nele. Mesmo que Saul estivesse sendo muito mau tentando matar Davi, Deus NÃO 
queria que Davi revidasse e matasse o Rei Saul. Pois, apesar de tudo, ele ainda era o rei. É interessante 
que não era permitido que Davi fi zesse para Saul a mesma coisa que Saul estava fazendo para Davi.  
Isso já aconteceu com você? Alguém na escola está fazendo algo para você, então você se vira e faz 
exatamente a mesma coisa e VOCÊ acaba entrando em confusão! Como isso funciona? Por que não 
podemos simplesmente revidar da mesma maneira? Se eles estão fazendo alguma coisa, eles merecem 
que façamos de volta para eles. Não merecem? Mas eu acho que nessa história nós aprendemos que 
NÃO, nós não podemos revidar, mesmo se eles tiverem começado. Deus se importa com quem nós 
somos pro dentro. Não importa como as pessoas te tratam. Deus se importa com como você trata os 
outros. Você não é responsável pelas ações deles, apenas pelas suas. A boa notícia é que Deus diz que 
ELE vai revidar por nós. SIM. No fi nal, tudo será justo. Não em nossas vidas, mas no céu. Deus promete 
que ele vai ser justo e nos recompensará por nosso bom comportamento. Deus nos vingará, para que 
nós não precisemos fazê-lo. Então podemos relaxar e deixas as pessoas fazerem o que quiserem. Elas 
com certeza vão entrar em confusão por causa disso algum dia, se não aqui na Terra, no céu. Mas Deus 
está assistindo o que fazemos, e nós também entraremos em confusão se revidarmos. MESMO sendo 
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Divida seu grupo em dois times e certifi que-se de ter bastante espaço para eles se movimentarem 
rapidamente. Cada time precisa de duas tigelas (de plástico é melhor). A tigela de um lado fi ca cheia 
de peixinhos de papel, enquanto a tigela do outro lado da sala fi ca vazia. Cada jogador deve “pescar” 
o peixe com um canudo. Para fazer isso, coloque o canudo na boca e sugue para prender o peixe, sem 
usar as mãos. O primeiro time que carregar os peixes de uma tigela para a outra, ganha.

Foi provado que os peixinhos-dourados tem uma memória de cerca 
de 30 segundos quando ensinados a atravessar um labirinto. Entretanto, 
parece que a maioria dos peixes consegue lembrar o mesmo labirinto 
por cerca de 5 meses. Então, comparados a outros peixes do oceano, 
o peixinho-dourado tem uma memória bem curta. Como ter uma 
memória curta pode te ajudar a não revidar contra os outros? É 
possível para você simplesmente esquecer os erros e seguir em frente 
com a sua vida assim como o peixinho-dourado?

Os peixinhos-dourados se movem rapidamente com movimentos típicos de peixes. Eles também não tem 
uma boa memória. Diga para os alunos “nadarem” ao redor da sala como peixinhos-dourados, introduzindo-
se aos outros cada vez em que eles se encontrarem. 
Depois disso, separe alguns peixinhos do resto. Diga para o resto dos alunos darem as mãos e formarem 
um círculo, fazendo um aquário. Então diga para os peixinhos-dourados tentarem fugir do aquário para o 
oceano. Deixe que todas as crianças sejam o peixinho e o aquário pelo menos uma vez. 

Carregando o Peixinho-Dourado

Estas crianças parecem bem irritadas. O que foi dito para que elas 
se sentissem assim? Como eles poderiam ter recusado a revidar?
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Peixinho-Dourado: Fatias de laranja formam o corpo, e fatias de cenoura 
forma a fi na cauda. Use um pedaço de morango para os lábios e uma uva 
passa cortada ao meio para o olho. Se você tiver mirtilos eles servem 
como bolhas fofi nhas, mas não são necessários. 

(Carassius auratus)

Jogo

Peixinho-Dourado 

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação

exatamente a mesma coisa que fi zeram 
conosco, e eles tiverem começado. Nosso 
verso para memorizar menciona que na 

verdade nós podemos ganhar coroas, mas que os outros podem tirá-las de nós se não formos cuidadosos. 
Não vamos deixar que ninguém tire nossas coroas, mas sim tratar os outros do jeito que Deus quer que 
tratemos. MESMO se eles começarem uma briga, nós podemos nos recusar a revidar.
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“Fuja dos desejos malignos da 
juventude e siga a justiça, a fé, o 
amor e a paz, juntamente com 

os que, de coração puro, 
invocam o Senhor.” 

 2 Timóteo 2:22 

Memorize:

Escapando para o Egito
Lição 11:

Permita algumas brincadeiras entre Maria, o jegue e o 
aluno mais alto interpretando o bebê Jesus. Distribua os 
alunos aleatoriamente pela sala como se fossem placas de 
sinalização falantes, apontando e dizendo “O Egito é para 
lá,” na posição que eles quiserem. Diga para Maria e José 
dobrarem no lugar errado e irem parar onde começaram. 
Então eles caminham de novo, fi nalmente chegando no canto 
da sala onde fi ca o Egito. Herodes convoca seus soldados e 
diz, “Nós temos um problema. Vão para Belém e lidem com ele!” 
“Certo chefe.” Enquanto eles saem de cena, os soldados dizem 
uns aos outros, “O que você acha que devemos fazer?” “Eu não sei.” 
“Talvez nós devamos empurrar as pessoas até elas caírem.” “Hahaha! 
Sim, eu gosto disso” “Mas isso não resolveria o problema.” “Talvez nós devamos fazer cartazes e 
marchar pela cidade.” “O que os cartazes diriam?” “Eu não sei, talvez ‘Mais manteiga de amendoim! 
Menos geleia!” “Certo, mas isso também não resolveria o problema.” “Não, não resolveria. O que você 
quer fazer então?” “Não sei. Vamos pensar em alguma coisa.” “Pelo menos com os cartazes, eu teria 
mais manteiga de amendoim.” “Verdade. Mas eu preferiria mais geleia do que manteiga de amendoim.”

• José
• Maria 
• Jegue
• Anjo
• Bebê Jesus – 
escolha o aluno 
mais velho ou 
mais alto para 
interpretar o bebê
• Placas de 
sinalização 
• Herodes 
• Dois soldados/
agentes de 
Herodes

Da Bíblia

Leia: Mateus 2:13-18

Papéis: Ideias:

Pessoas más podem ser frustrantes pois eles podem nos fazer sentir como se não tivéssemos 
controle. Se estamos pressionados, nos sentimos incapazes de sair do lugar ou correr. Se 
alguém toma o dinheiro do seu lanche, você fi ca com fome, e parece que não há nada que 
possamos fazer. Mas na verdade nós temos controle. Nós podemos evitar certos trajetos 

no caminho da escola para casa, ou evitar certas áreas do parquinho. E nós podemos seguir o 
exemplo de Deus de simplesmente escapar da situação. A história Bíblica de hoje é sobre o escape 
de José para o Egito sob a sugestão de Deus. Você vê, Herodes estava tão irritado com os magos o 
enganando, que ele queria fazer alguma coisa drástica. Ele temia o bebê que o povo dizia ser “O Rei 
dos Judeus” e então ele queria matá-lo. Herodes na verdade queria matar Jesus! Esse é um bullying 
dos fortes! Existem vezes em que um valentão quer realmente machucar você ou os outros. Mas 
nós TEMOS controle. Nós podemos escapar da situação, assim como José fez para salvar Jesus.
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Você tem Controle

Lição Principal

Drama de Abertura
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Faça duas linhas no chão usando um fi o ou fi ta com cerca de 6 metros de distância uma da outra. 
Escolha uma criança para ser o “polvo” e fi car no meio do “oceano”, o espaço entre as duas linhas. 
O resto das crianças são “peixes” e precisam fi car alinhados atrás de uma das linhas. O polvo grita 
“nadem peixes!” Todos os “peixes” correm pelo oceano para chegar na outra linha sem serem pegos. 
Qualquer um que o polvo pegar vira um “braço” do polvo, e dá a mão para ele na próxima rodada do 
jogo. Em cada rodada, os braços do polvo crescem até que nenhuma criança sobre.

Por não possuir ossos, os polvos podem escapar por buracos muito 
pequenos comparados com o tamanho do seu corpo. Polvos podem 
mudar sua cor e forma para escaparem de predadores. Porém, eles 
também são ótimos em defender seu habitat quando eles precisam, 
por causa de suas centenas de ventosas e sua força incrível. Polvos tem 
controle de verdade! Eles podem escapar de qualquer situação, ou usar 
suas ventosas e se defender. Você é forte o sufi ciente para fazer os dois? 
Você consegue se defender, ou só escapar da situação?

Polvos tem membros que se movem livremente e um corpo fl exível. Para se mover, eles propelem água 
através de seu corpo, e seus membros puxam junto para ajudar a suavizar o movimento na água. Quando 
não estiver propelindo para nenhuma direção, balance os braços e pernas em todas direções. Quando 
estiver se movendo, “empurre” com seus braços e pernas enquanto anda para trás.
Polvos gostam de viver em cavernas. Alinhe várias crianças em duas linhas, coloque-as frente a frente e 
diga para darem as mãos no alto, formando arcos. Então diga para os alunos imitarem polvos nadando 
para atravessar os arcos. Quando eles chegam no fi m, eles formam um novo arco, e os alunos do começo 
viram polvos e atravessam também.

Jogo do Polvo

O que pode estar acontecendo ou sendo dito no grupo para criar 
os sentimentos que eles estão demonstrando? Você acha que é um 
sinal de covardia simplesmente ir embora? Porque? Indo embora e 
mostrando não se importar, o menino neutralizou a situação?
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Cachorro quente de polvo: corte 2/3 de uma salsicha fazendo oito pernas. 
Ferva as salsichas e use ketchup ou mostarda para fazer a cara. Para fazer a 
água, cozinhe Miojo de acordo com as instruções, escorra e misture corante 
de comida verde ou azul.

(Ordem: Octopoda)

Jogo

Polvo

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação!
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“Mas se não perdoarem uns 
aos outros, o Pai celestial não 

lhes perdoará as ofensas.”
 Mateus 6:15

Memorize:

Diga para todas as crianças sentarem em uma linha. Pense em uma frase engraçada e sussurre no ouvido 
da primeira criança da linha. Ele tem que sussurrar para a próxima criança, e assim por diante. A parte legal 
é que você tem que usar uma “conversa de baleia” – quer dizer, você tem que imaginar um voz engraçada, 
como se fosse uma baleia falando. Parecido com o que Dory fez no fi lme “Procurando Nemo”. Quando a 
última pessoa ouvir a frase eles repetem o que ouviram para o grupo inteiro, para dar umas risadas.

José Perdoa Seus Irmãos
Lição 12:

Diga para o aluno interpretando Jacó se curvar, andar lentamente 
e falar como um senhor de idade. Diga para ele esquecer o 
que estava falando no meio das frases. Quando José encontra 
Benjamim, diga para eles terem um grande encontro se abraçando 
e cumprimentando em voz alta. O assistente de José entra na 
última cena do jantar exatamente antes de José dizer, “Saiam todos 
de minha presença!” então ele imediatamente se vira e vai embora.

• Assistente de 
José
• José
• Rubem
• Benjamim 
• Um ou dois 
irmãos a mais
• Jacó 
• Escravos
• Potifar

Da Bíblia

Leia: Gênesis 37:12-36, 
42, 45

Baleia Falante 

Papéis: Ideias:

A vida pode ser difícil as vezes. Nós cobrimos diferentes situações com valentões, mas as vezes nós 
não estamos sofrendo bullying de verdade, apenas feridos por alguém. Às vezes um bom amigo 
nos fere, e as vezes alguém que nem conhecemos. Deus quer que perdoemos quando eles nos 
ofendem. É difícil fazê-lo, mas é uma parte de ser Cristão. Na verdade, quanto mais você perdoar, 

melhor sua própria vida será. Quando você escolhe não perdoar alguém, e pensa que está colocando aquela 
pessoa em uma prisão, a pessoa atrás das grades é na verdade você. É verdade. Enquanto você se prender 
a essas dores, você fi cará amarrado. Na história Bíblica de hoje, José havia sido muito maltratado. Seus 
próprios irmãos haviam o jogado em um poço fundo, e então o vendido como escravo para estranhos que 
passavam por ali. Ele perdeu tudo que tinha naquele fatídico dia, incluindo sua liberdade. Mas Deus tinha 
um propósito para sua escravidão. José acabou vivendo no Egito, onde ele se tornou o maior governante 
de lá. Isso aconteceu pois Deus queria usá-lo para salvar todos de uma fome terrível. No fi m, sua própria 
família viajou até o Egito para comprar comida, e conseguiu vê-lo novamente. O que você acha que ele 
fez? Será que ele tentou matá-los? Será que ele deixou eles morrerem de fome? Não, ele deu muita 
comida à eles. Na verdade, ele chorou lágrimas de alegria ao ver seus irmãos novamente. José testou-os 
de várias maneiras, mas foi tudo para ver se eles haviam mudado. Ele queria saber se eles protegeriam seu 
irmãozinho do perigo, ao invés de fazer o que fi zeram com ele. No fi nal, José perdoou seus próprios irmãos 
por terem o vendido à escravidão. Isso é muito importante. Você conseguiria perdoar alguém pelo que 
fi zeram a você, também?
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Perdoe os Outros

Jogo

Lição Principal

Drama de Abertura
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As baleias cachalotes não são conhecidas por formar vínculos 
com outras espécies, mas foi observado que um golfi nho nariz-de-
garrafa que tinha uma deformidade na espinha foi aceito em um 
grupo (família) de baleias cachalotes. Em uma época onde as baleias 
cachalotes não costumam se conectar com outros, elas trouxeram 
para seu próprio grupo alguém que não era nem de sua espécie. Você 
consegue se conectar para perdoar? Você conseguiria passar por cima 
de seus preconceitos e dores para incluir alguém? Você consegue 
perdoar aqueles que não te incluem? Os membros de uma família de 
baleias cachalotes protegem os jovens, os doentes e os feridos. Será 
que nós podemos aprender com estas criaturas fabulosas?

Baleias cachalote são conhecidas pelo seu tamanho e pelas suas enormes cabeças. Faça a parte de cima da 
cabeça com um braço, colocando o cotovelo para cima e a mão para baixo. Então use o outro antebraço 
para fazer uma boquinha. Fique em um pé e mexa o outro pé para cima e para baixo para “nadar”. Além 
disso, as baleias cachalotes gostam de virar de lado as vezes. Tente virar de lado sem cair.
Não esqueça de incluir o solitário golfi nho nariz-de-garrafa no grupo de baleias. O golfi nho move seu corpo 
muito mais rapidamente. 
Baleias cachalotes também são conhecidas por mergulhar bem fundo para procurar lulas. Brinque de pega-
pega com um estudante sendo a baleia e os outros estudantes sendo as lulas. A lula se move de maneira 
parecida com a do polvo da semana passada. Um canto da sala será a superfície do oceano e o outro canto 
será o fundo. A baleia deve ir até a superfície respirar de vez em quando.

Nesta imagem os irmãos/irmãs estão perdoando um ao outro. O 
que pode ter sido dito para causar a mágoa? Quem começou a 
reconciliação?
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Maçã Baleia: Usando uma faca corte uma maçã ao meio e tire uma fatia da 
parte de baixo. Remova todas as sementes. Corte pedacinhos ovais para 
a cauda. Derrame um pouco de cereal redondo embaixo da baleia como 
se fossem bolhas. Com um pouquinho de queijo cremoso, coloque alguns 
cereais acima da baleia como se fosse água saindo pelo buraco por onde 
elas respiram. Use o queijo cremoso para colar os olhos feitos com pedaços de uvas passas, fatie um 
pequeno semicírculo de morango e cole com queijo cremoso para fazer a boca.

(Physeter macrocephalus)
Cachalote

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação
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“Quem, pois, me confessar diante dos 
homens, eu também o confessarei diante 

do meu Pai que está nos céus.  
Mas aquele que me negar diante dos 
homens, eu também o negarei diante 

do meu Pai que está nos céus.” 
Mateus 10:32-33

Memorize:

Davi e Golias 
Lição 13:

Diga para Jessé alcançar a Davi uma fatia de pão e um 
pouco de queijo. Davi alcança o queijo à Eliabe que diz, 
“Ei, irmãozinho, você me trouxe um pouco de... ei!” 
enquanto Davi sai para falar com o homem qualquer 
número 1. Davi fala com um pão inteiro em sua boca (ou 
mais, até que ele fi que ininteligível). Diga para ele dizer 
várias coisas que comecem com a letra F ou P para fazer 
muito farelo de pão voar de sua boca. Homem qualquer 
número 3 fala para Saul, “Tem uma criança por aí falando 
com a boca cheia!” “E daí?” “E ele está falando, ‘Quem é aquele 
cara para derrotar os exércitos do Deus vivo?’” “Que cara?” 
“Golias!” “Sério? Traga-o até aqui e dê a ele um pouco mais de pão.” 
Saul entrega a Davi armaduras para vestir, uma panela como capacete, um mata-moscas como espada, 
uns sapatos e calças bem grandes, uma tampa de panela como escudo, uma camisa ou casaco grande, e 
um bigode (colado com adesivo). Golias caminha ao redor com uma vassoura e uma tampa de lixeira, 
falando com uma voz alta e grave.

• Jessé
• Duas ovelhas
• Eliabe
• Homem 
qualquer 1, 2 e 3 
• Davi – use a 
menor criança
• Saul 
• Golias

Da Bíblia
Leia: 1 Samuel 17

Papéis: Ideias:

Às vezes você e eu fi camos com medo e não queremos contar que somos Cristãos na escola 
ou em lugares públicos. Mas Deus quer que sejamos bravos e não nos importemos com o 
que os outros pensam. Davi foi um bom exemplo para nós na história Bíblica de hoje quando 
ele falou de Golias. Veja bem, Golias estava zombando do povo de Deus e do próprio Deus. 

Mas Davi o confrontou, mesmo ele sendo um gigante, e disse, “Você vem contra mim com espada, com 
lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos 
de Israel, a quem você desafi ou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei 
e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército fi listeu às aves do céu e aos 
animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não 
é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória; pois a batalha é do Senhor, e ele entregará 
todos vocês em nossas mãos.” (1 Samuel 17:45-47) Enquanto David disse isso publicamente, ele estava 
assumindo perante a todos que não apenas ele era um Cristão, mas que eles estava disposto a confi ar 
em Deus e proteger abertamente Seu nome. O que você faria se outros ao seu redor começassem a 
falar mal de Deus? Você defenderia Ele fi rmemente? Você falaria como um Cristão? Isso é exatamente o 
que Deus quer que façamos. Na verdade, Jesus disse no versículo de hoje que se quisermos que Deus 
nos conheça quando chegarmos ao céu, é melhor que reconheçamos ele aqui na Terra. Deus não quer 
que sejamos Cristãos no armário, negando que O conhecemos em público. Você é um Cristão corajoso 
ou um Cristão no armário? Sejamos corajosos como Davi e vamos defender Deus publicamente.
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Seja um Cristão Público

Drama de Abertura

Lição PrincipalLição Principal
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Corte pequenos peixinhos de um jornal, um para cada criança. Diga para elas fazerem uma linha, 
dando um peixinho de jornal para cada uma delas. Faça um linha de chegada no outro lado da sala. As 
crianças serão as ondas e elas tem que fazer o peixe cruzar a linha de chegada apenas soprando eles 
com a boca! 

Apesar de pequeno, crescendo apenas cerca de 8 centímetros, o 
Royal Gramma Falso não é um peixe que outros peixes gostam 
arranjar briga. Ele é muito territorial, e quando mantido em aquário 
ele vai lutar cabeça-a-cabeça com peixes maiores e mais fortes para 
manter seu território. Você está disposto a ir contra alguém mais 
forte, maior ou mais poderoso quando você sabe que é a coisa 
certa a se fazer? Vamos aprender com o Royal Gramma Falso, que é 
pequeno em tamanho, mas grande em coragem!

O peixe Royal Gramma Falso mexe suas barbatanas peitorais quase que constantemente, mas o peixe em 
si se move pela água em movimentos rápidos, desajeitados. 
Se você for dar lanche às crianças, diga para eles nadarem ao redor da sala em pequenos, rápidos 
movimentos entre rápidas mordidas. 

Sopre o Peixe

Deus pode ser defendido em qualquer lugar. O que o menino 
pode estar dizendo sobre Deus, ou sua aula na Escola 
Dominical, ou suas preces que foram atendidas recentemente 
aos seus vizinhos que vieram até sua casa?
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Peixe Royal Gramma Falso: Use uma forminha de cupcake e coloque uma 
bola de sorvete em cada forma. Use fatias de kiwi ou de laranja para fazer 
a cauda e a nadadeira de cima. Use pequenos pedaços de melão para 
fazer as barbatanas dos lados. Use cereal redondo para fazer os olhos e a 
boca.

(Pictichromis paccagnellae)

Jogo

Royal Gramma Falso

Lanche

O que Jesus faria?

Hora da Atuação!
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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 Nosso material 
é grátis para é grátis para 
baixar, grátis para baixar, grátis para 
usar, grátis para usar, grátis para 
imprimir e grátis imprimir e grátis 
para distribuir à para distribuir à 
outras igrejas sem outras igrejas sem 
obrigações.obrigações.

Professor Sub 1 Português
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