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TEMA

Alvo mais que a neve.
ENSINO PRINCIPAL
CONCIENTIZÃÇÃO E ARREPENDIMENTO PELO PECADO/ BASE
BÍBLICA: Isaias 1.18).
OBJETIVO DO ENSINO
O tema “ Alvo mais que a neve” Tem o Objetivo de ensinar as levar a criança
ao arrependimento que é resultado do agir de Deus em nossa vida por
intermedio do Espírito Santo. E sinal de que Deus está próximo – assim como
uma luz que se aproxima de algo e a sujeira começa a aparecer.erméd
Muitas crianças são levadas a crerem que nelas não há o pecado que são já
limpas e que não fazem nada de mal e nesse pensamento muitas tem
perecido.

1.1 – Para as Crianças não salvas:
A criança vai entender que já nascemos com uma natureza inclinada para o
mal. O rei Davi afirma: “Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que
me concebeu minha mãe” (v 5). É uma triste realidade. Felizmente, temos
alguém que pode nos lavar e purificar de tudo aquilo que nos contamina
(Jesus).Hoje o que mais precisamos é do perdão divino e da transformação
de vida que ele traz. Foi para isso que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. É
por meio dele que cada um de nós pode ser lavado da sua culpa e purificado
daquilo que desagrada a Deus:

1.2 – Para Crianças Salvas:
Para que aqueles que já têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador a
orientaremos a olhar para sua vida enxergo alguém que constantemente
desobedece ao Senhor.Mesmo vivendo com Cristo, contra sua própria
vontade ainda faz coisas que desagradam ao Deus. E diante disso é
necessário ensinar que Deus conhece nossas falhas e quer que confessemos
a ele diariamente para que alcancemos perdão.Porem o perdão de Deus não
te livra de sofrer as consequências de seus atos.

PALAVRAS – CHAVE
“Purifica-me e ficarei limpo; lava-me, e mais branco do que a
neve serei..”
Salmos 51:7
“Purifica-me :Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo
para nos ‘perdoar’ os pecados e nos ‘purificar’ de toda injustiça” (1Jo
1.9). Se o perdão remove a culpa, a purificação remove a mancha. Então,
o alívio não é complicado nem demorado nem pela metade. Se o pecado
cometido produz dois tormentos gêmeos (culpa e mancha), a verdadeira
confissão de pecado gera dois alívios gêmeos (perdão e purificação).

Depois de descrever a imundícia moral do povo de Israel (“Da
cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de
ferimentos e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem
enfaixadas, nem limpadas com azeite”), o Senhor ordena: “‘Lavemse’ e purifiquem-se! Não quero mais ver as suas maldades!” (Is
1.16).
Aos coríntios, Paulo exorta: “‘Purifiquemo-nos’ a nós mesmos de
tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma” (2Co 7.1).
Lava-me, e mais branco do que a neve serei.

Roupas brancas em vez de folhas de figueira
Sintomaticamente, logo após o primeiro pecado cometido na face
da terra e na história humana, Adão e Eva perceberam-se nus e
“foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se” (Gn 3.7).

Essa significativa passagem bíblica narra a primeira tentativa
inadequada de resolver o problema do pecado.
É curioso e edificante perceber que tanto o primeiro como o último
livros da Bíblia mencionam a desagradável sensação de nudez
gerada pelo pecado. Mais interessante ainda é que em Gênesis
fala-se em tangas feitas com folhas de figueira e em Apocalipse, em
roupas brancas lavadas no sangue do Cordeiro (Ap 7.14). A
providência humana não dá certo, mas a providência divina resolve
o complicado problema da culpa e da mancha.

CRONOGRAMA GERAL
14h00 – ABERTURA / QUEBRA GELO
14h15 – SEPARAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
14h25 – DISTRIBUIÇÃO EM SALAS
14h30 – INICIO DO CIRCUITO

HORÁRIO

14h30 14h55
15h00 15h25
15h30 15h55

SALA DE
SALA DE
SALA DE
ATIVIDADE BRINCADEI HISTÓRIA
S
RAS
1 – 5 anos 6 – 9 anos
10 – 14
anos
10 – 14
1 – 5 anos 6 – 9 anos
anos
6 – 9 anos
10 – 14
1 – 5 anos
anos

16h10 – SALÃO PRINCIPAL / ATIVIDADES ENTRE EQUIPES
16h30 – PREMIAÇÃO
16h50 – ENCERRAMENTO
17h00 – LANCHE
17h30 – DESPEDIDA GERAL / ARRUMAÇÃO E LIMPEZA
DESCRIÇÃO DO CRONOGRAMA

ABERTURA / QUEBRA GELO
Os participantes serão atraídos até o salão principal de forma a ficarem
todos juntos. Cada monitor deverá interagir com os mesmos.

Boas Vindas
Ao sinal do diretor todos devem estar sentados e bem
acomodados, o diretor trará uma calorosa palavra de boas vindas,
em seguida cante canções que falem de visitantes, boas vindas e
etc. A seguir deve ser apresentado todos os que vão estar ali
pra servi-los durante todos os dias de EBF, dizendo nomes e
função que cada vai exercer na EBF. É de inteira importância que as
crianças saibam quem vai servir água, quem vai levas ao
banheiro, quem vai servi lanche, pois caso não seja feito as
crianças poderão pedi essas coisas a pessoa que estar no
momento contando a lição ou cantando e isso não legal por que
ira tira a atenção dos professores e das próprias crianças.

SEPARAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
Os participantes serão separados em 3 (três) equipes sendo estas:
1- 5 anos / 6 – 9 anos / 10 – 14 anos.
É importante destacar as equipes por cores.
Cada Tio é apresentado a sua turma.

Tema

As crianças devem recitar o tema e o versículo do dia, e
também aprender os cânticos oficiais, isso repetidos todos os
dias, pois resumem o que queremos que fique gravado em
suas mente e coração, a fim de influenciá-los no caminhar com
Cristo.
Oração
A oração deve ser sincera e reverente, simples e clara
para que todas participem. Explique sobre a oração e a
atitude digna diante de Deus para que as crianças estejam
conscientes de que, quando estão orando estão falando com
Deus.
Memorização
O texto do dia deve memorizado por todos, os membros da
equipe, todos, devem saber que lição estar sendo contada, ou
melhor, saber da lição, das musicas e dos versículos temas da
EBF. Para que todos memorizem, esses textos devem estar
bem apresentados e coloridos e a cada dia use de criatividade
para
apresentá-lo de forma diferente.
.
DISTRIBUIÇÃO EM SALAS
Os participantes, já separados por faixa etária e cor, serão direcionados
a sala
inicia segundo cronograma de circuito. Cada monitor responsável por
sua equipe deve acompanhá-la em todas as estações do circuito
servindo de auxílio ao responsável pela estação local.

INICIO DO CIRCUITO
Os participantes devem respeitar cada estação do circuito não
podendo estar em outra que não seja a sua. Cada monitor tem o dever
de manter a ordem entre os participantes para que haja o devido
respeito entre as estações. A troca deve respeitar a ordem e horário do
cronograma descrito abaixo.

SALÃO PRINCIPAL / ATIVIDADES ENTRE EQUIPES
Os participantes devem retornar ao salão principal (inicial). Deverão ser
feitas perguntas sobre o que foi aprendido para computar pontos para as
equipes, porém as perguntas devem ser equivalentes as faixas etárias para
não causar
injustiças com as equipes.

PREMIAÇÃO
Todos participantes receberão prêmios .
ENCERRAMENTO
O encerramento deve ser feito de forma a atrair os participantes para a
próxima EBF. Deve conter músicas e repetição do versículo principal;
informações sobre cultos e atividades da igreja e orientação para o lanche
/ despedida.

LANCHE
O lanche deve ser orientado no momento do encerramento, de forma a
esclarecer que o participante deverá esperar sua vez de recebê-lo e que
logo após poderá ir embora comendo ou não na igreja.
O lanche deve estar totalmente pronto no momento da entrega. Os
monitores devem ajudar e organizar sua equipe.
E se possível aguardar o término do evento para lanchar ,assim durante o
lanche conversaremos sobre o evento.

DESPEDIDA GERAL / ARRUMAÇÃO E LIMPEZA
Nesse momento, todos devem lembrar as crianças e seus pais, que ainda
estão no local, que o evento oficialmente terminou e que será preciso
arrumar e limpar tudo. Educadamente, pedimos para irem para suas
casas.

SALAS: HISTÓRIA / BRINCADEIRAS / ATIVIDADE MANUAL
As atividades devem ser ministradas de acordo com cada faixa etária, de
forma a atender as necessidades de todos os participantes. Devem estar
devidamente identificadas e decoradas.

EQUIPE ORGANIZACIONAL
Na Equipe Organizacional deve conter um número necessário de
pessoas para ficar sempre atento no desenrolar do evento, dando
o apoio que for preciso para que tudo ocorra conforme o
planejamento. Precisa também de um fotógrafo para o arquivo da
Igreja.
Compõe dos seguintes colaboradores:
______________________________________________________
______________________________________________________
EQUIPE DE DECORAÇÃO
É extremamente necessária uma Equipe para Decorar os
ambientes a serem usados pelos participantes do evento, de
forma a atraí-los. O número de componentes depende da
necessidade. Essa equipe atua até 1h antes do evento iniciar, não
podendo passar do horário.
Compõe dos seguintes colaboradores:
______________________________________________________
______________________________________________________
EQUIPE DE ANIMADORES
A Equipe de Animadores compõe de pessoas alegres, ativas e
animadas para tornar o evento atrativo para os participantes.
Todos das demais equipes devem estar envolvidos nessa, seguidos
da orientação de um responsável. A seção de abertura, atividades
com todos, premiação e encerramento deve ser

feita por esse responsável em apoio com as demais equipes.
Compõe dos seguintes colaboradores:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
EQUIPE DE MONITORES
A Equipe de Monitores tem o dever de ajudar em tudo que for
solicitado em especial de cuidar dos grupos dos participantes
separados em equipes. Serão necessários 2 (dois) para cada
equipe, dando um total de 6 pessoas.
Compõe dos seguintes colaboradores:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
EQUIPE DO CIRCUITO
O circuito compõe 3 (três) salas sendo estas: Sala de
Brincadeiras, Sala de Atividades e Sala de História. Todos os
ambientes devem conter um responsável pela atividade a ser
realizada no local. Também se faz necessário uma pessoa
responsável para controlar o tempo de cada atividade,
orientando os responsáveis quando necessário. Totalizando 4
pessoas.
Compõe dos seguintes colaboradores:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
EQUIPE DE MÚSICA
A Equipe de Música deve ser responsável por toda musicalidade
necessária para o evento. O número de componentes depende
da disponibilidade.
Compõe dos seguintes colaboradores:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

EQUIPE DO LANCHE
A Equipe de Lanche (pelo menos 2 pessoas) deve se organizar
conforme o necessário para realizar a montagem do lanche.
Deve ser precisa quanto ao horário a ser entregue. Nesse
momento a Equipe do Circuito poderá auxiliar.
Cardápio: Cachorro – Quente + Algodão Doce + Suco
Compõe dos seguintes colaboradores:
___________________________________________________
___________________________________________________
EQUIPE DE ARRUMAÇÃO / LIMPEZA
A Equipe de Arrumação e Limpeza deve ser composta pelos
membros das demais equipes, sem exceção. Todos devem
colaborar com a limpeza e organização do templo, deixando-o
em melhores condições do que foi encontrado. Todos também
tem o dever de zelar pelos matérias utilizados afim de serem
reaproveitados.
Compõe dos seguintes colaboradores:

Todos os participantes

DIFERENÇA ENTRE PERDÃO E PURIFICAÇÃO
Quando vamos à igreja, muitas vezes ouvimos palavras que não
entendemos. Muitas crianças ficam pensando: O que isso significa?
Por que é tão difícil entender o que estão falando? Por exemplo:
você já ouviu a seguinte frase numa pregação ou declaração? “Jesus
nos PERDOA e PURIFICA com seu sangue?”
Perdão e purificaçao são duas coisas diferentes. Você sabe o que
esses termos significam e como aplicá-los? Preprei uma ilustração
para que você possa ensinar às crianças melhor essas verdades
espirituais que tem a ver com a nossa redenção. (Veja o que
significa redenção no site clicando aqui O QUE SIGNIFICA
REDENTOR?)
FIGURA 1
A mamãe de Carlinhos tinha feito um gostoso bolo de chocolate,
mas pediu para seus três filhos e o marido que não comessem o
bolo porque a tia Claudia viria de tarde pra visitá-los e lanchariam
juntos no café da tarde.
FIGURA 2
Mas depois de uma hora o papai de Carlinhos encontra o bolo de
chocolate na cozinha, e para sua surpresa alguém tinha cortado uma
boa parte e comido! Quem poderia ser o desobediente!?
Nesse momento entrou Carlinhos com cara de inocente olhou o
bolo e disse:
-Alguém comeu o bolo da mamãe!!
O papai olhando para Carlinhos logo soube quem era o culpado e
disse:
-Você comeu o bolo que mamãe falou pra comer só a tarde?
-Não papai! eu não comi!! -Respondeu Carlinhos cruzando os
braços e dramatizando um pouquinho.
FIGURA 3
Filho não minta pro papai!! Você comeu o bolo de chocolate???!!!
Disse o pai olhando em seus olhos com firmeza, mas, tambem com
muito amor!
-Acho que foram meus irmãozinhos!! Gaguejava Carlinhos.
-Então venha comigo! Disse o pai levando Carlinhos pela mão.

FIGURA 4
O pai conduziu Carlinhos para o quarto e colocou o menino frente ao
enorme espelho e lhe disse:
-Então me diga, o que são essas manchas de chocolate na sua boca e
nariz????
Carlinhos estava espantado. bem na sua boca e nariz havia ficado
manchas da sua desobediência! Não tinha como negar, ele era o único
culpado! Entao arrependido olhou para o pai e disse:
-Perdoe-me papai!!!! Não voltarei a mentir nem desobedecer!!
Está perdoado! agora venha. vamos pedir perdão para mamãe e depois
eu vou dar um banho em você para limpar essa sujeira na seu rosto.
FIGURA 5
Carlinhos pediu perdão pra sua mãe e ela o perdoou. mas pra ficar limpo
do chocolate teve que se lavar. Quando confessamos os nossos pecados a
Deus Ele perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. E por outro lado,
Deus também nos lava de toda mancha da nossa injustiça. Agora ficamos
puros, limpinhos! Somente o sangue de Cristo pode purificar-nos.
“E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado” 1 Joao
1:7
“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça” 1º João 1:9
A purificação nos deixa brnaquinhos, novinho em folha! Tira as manchas,
e o senhor já nao se lembra do nosso pecado! Você já foi lavado pelo
Sangue de Cristo?
Pra Gabriela Pache de Fiúza

http://portalsementinhakids.com/historinhas-paraevangelizar/diferenca-entre-perdao-e-purificacao/

Falando sobre "Manchas que o Sabão não Limpam"!
Citação
"Manchas que o Sabão não Limpam"!
TITO- COMEÇA CONVERSANDO COM AS CRIANÇAS, LOGO SENTE SAUDADE DE ANINHA E CHAMA POR ELA !!!
TITO- ANINHA!!!!!!ANINHA!!!!!!
ANINHA- ENTRA CUSPINDO!!!!
TITO- O QUE ESTÁ ACONTECENDO ANINHA??
ANINHA - EU ESTAVA LAVANDO A MINHA BOCA COM SABÃO !!!!!!!
TITO- COM SABÃO??????? A BOCA SE LAVA COM CREME DENTAL, PASTA DE DENTE, NÃO É
CRIANÇADA??????
ANINHA- É PORQUE A MINHA BOCA ESTA SUJA PORQUE EU FALEI MUITOS PALAVRÕES ESTA COM A BOCA
SUJA
TITO- ANINHA QUANDO ALGUÉM FALA PALAVRAS FEIAS NÃO SAI DA BOCA, MAS SIM DO CORAÇÃO!!!!!
ANINHA- AAAAAAIIIIIIII!!!!!! E AGORA COMO VOU PASSAR SABÃO NO MEU CORAÇÃO?? COMO?? COMO???
TITO- CALMA, CALMA, ANINHA TEM ALGO QUE PODE LAVAR SEU CORAÇÃO PARA SUA BOCA NÃO FALAR
MAIS PALAVRAS FEIAS! ALGUEM SABE O QUE É CRIANÇADA?????
ANINHA- O QUE? FALA? FALA? FALA LOGO!!!!!!
TITO- VOU FALAR A HISTÓRIA DE UMA HOMEM CHAMADO JESUS!!!!!!!
ANINHA- JESUS QUEM É ESTE HOMEM QUE PODE LAVAR O CORAÇÃO SEM PASSAR SABÃO ???????
TITO- JESUS É FILHO DE DEUS E ELE NUNCA PECOU MAS ELE MORREU EM UMA CRUZ DERRAMOU TODO O
SEU SANGUE PARA NOS SALVAR. DEPOIS SUBIU AO CÉU , E O SEU SANGUE PODE LAVAR NOSSO CORAÇÃO E
NOSSA MENTE E NOS LIMPAR TAMBÉM DE TODO O PECADO!!!!!
ANINHA- TITO COMO JESUS PODE ME OUVIR??????
TITO- É SÓ VOCÊ BAIXAR A SUA CABEÇA QUE EU E TODAS AS CRIANÇAS VAMOS PEDIR PARA ELE LIMPAR O
SEU CORAÇÃO ...VAMOS CRIANÇAS (FAÇA UMA ORAÇÃO RÁPIDA)
ANINHA- PUXA QUE ALIVIO TITO, SERÁ QUE ESSAS CRIANÇAS TEM JESUS NO CORAÇÃO...
PERGUNTA...PERGUNTA....PERGUNTA!!!!
TITO- VOCES TEM CRIANÇADA????? JESUS NO CORAÇÃO??????
TITO - É ISSO AÍ ENTÃO PRA PROVAR QUE TODO MUNDO DE PÉ E CANTANDO COM MUITA ALEGRIA PRA
JESUS!!!!!!

(CANTE ALGUM CORINHO BEM CONHECIDO)
Musica
MEU CORAÇÃO ERA SUJO (PLANO DE SALVAÇÃO)

O Sorvete Missionário
Tudo aconteceu de um momento para outro.Áurea, uma menina de cabelos ruivos e
nariz cheios de sardas,assistia
em companhia de seus coleguinhas,a projeção de slides coloridas na casa de
Dona.Helena.
A Sala estava meio escura,e os slides eram projetados numa tela grande,enquanto a
missionária is explicando o que
significa cada um deles.
As crianças viram os africanos,bem como,os macacos,elefantes.Viram uma aldeia de
casas feitas de palha.Um dos
slides mostravam cena onde podia-se ver os africanos cultuando demonios.Viram
também crianças correndo com medo dos estrangeiros,escondendo-se dos
missionários que queriam falar-lhes do senhor jesus.
Á medida que os slides iam passando,Aurinha ia se sentindo que algo nela tambem
ia se transformando.Não era a sua
aparência, disso ela tinha certeza;a transformação era bem dentro,no seu coração.
Áurea inquietou-se .Alguém teria me chamado o seu nome?Olhou em volta,mas
todos continuavam com os rostos voltados
para a tela.A voz vinha de dentro do seu coração!Mas mesmo assim ,era real.
Áurea ,você Me pertence.Eu escolhi para ser minha mensageira,para contar aos
outros como poderão ir para o Céu.Áurea sentiu seu coração batendo apressado.Daí
em diante ,ela quase não ouviu mais a mensagem missionária.Após ter cantado o
corinho de despedida ,saiu correndo em companhia das outras crianças
Cartaz 2

De volta para a casa,Áurea percebeu que alguém caminhava a sua frente.
Podia notar muito bem as sandálias arrebentadas que faziam "pift,poft.pift,poft"na
calçada.Via também grandes buracos nas meias.
A saia era roxa e estava suja a blusa,vermelha desbotada.Áurea sabia que a menina
que seguia á sua frente era Lídia ;mas nem ligou para o fato.Ela se sentia
emocionada,feliz demais
Alô Aurinha!
O coração de Áurea pulou de alegria .Conheceu a voz de jaime.
-Sabe,Jaime! -exclamou Aurea -Vou ser missionaria.
-É? -Jaime continuou andando,com as mãos no bolso
-Você não acha isso uma coisa maravilhosa?-perguntou Aurea,desapontada.

-È ...esta bom
Aurea parou,olhando o amiguinho.
-Você não parece muito entusiasmado.
-Bem -ele resmungou -Quando você vai começar?
Por acaso,ou não ,Jaime falou na direção á Avenida Boa Vista,onde Lídia caminhava
agora,sozinha,como sempre.
Aurea ergueu a cabeça de maneira altiva.Ela não gostava de Lídia,que geralmente trajava-se de
roupas velhas e quase sempre
estava com o pescoço sujo.Seu cabelo era mal cortado e parecia pegajoso,melado.Niguem em toda
a escola queria fazer amizade com ela.
-Jesus deve amar Lídia tambem,você não acha?-observou Jaime.
Depois do jantar,naquela mesma noite,Aurinha não conseguia fazer seus deveres escolares .Ficou
pensando nos ultimos
acontecimentos.Era verdade que Deus a havia chamado para ser Sua mensageira,e esta lhe fora
bem clara.SERA QUE DEUS
ESTA QUERENDO QUE EU COMECE COM LÍDIA?Áurea jogou seus livros para o lado.

Cartaz 3
Puxou da gaveta um cofre onde guardava o seu dinheirinho e começou a tirar alguns cruzados.
-Para doces?-mamae perguntou .
-Sorvete Missionario!
Levando o dinheirinho,Aurea se dirigiu á casa de lídia,que ficava, em uma rua pobre;a casa estava
quase desmontando.Foi Lídia
mesma quem atendeu a porta.
-Que quer?
-Aurea ficou meio sem jeito.
-Vim....isto é....você quer passear comigo?-guarguejou ela.-Querendo ser sua amiga.Tenho dinheiro
para ..para sorvete.
As palavras saiam com dificuldades.Estendeu a mão ,umida pelo nervosismo,mostrando dinheiro.
Lídia fez um ar de indiferença,mas acompanhou Aurea ate o bar.O vendedor era um Italiano
sorridente que,ao servi-las,enfiou a
concha no fundo da lata de sorvete de morango.Lidia ,ao receber seu sorvete agarrou com força ..

Cartaz 4
Vamos sentar Lidia sugeriu, e ambas sentaram á beira da calçada de Lidia.
Havia crianças brincando e gritando no meio da rua:Lidia não lhes prestava a mínina
atençao.Chupou o
srvete ,mastigou a casquinha também e lambeu os deds,sem perder de vista o sorvete de
Aurea.Esta,
adivinhando o seu desejo,estendeu a mão oferecendo -o.

Aceita?Estou satisfeita.
Lidia o aceitou e acabou com ele num instante.
Este deve ser o momento para eu começar a falar de Jesus.Aurea
pensou.E foi com o coração aos
pulos que ela começou a contar que Deus ama a todos.
Mentira!Lidia gritou..
Aurea a olhou de boca aberta.
Pode ser que Deus amo os outros disse Lidia,aborrecida,mas não a mim.Ja sei que ninguem me ama.
Voce esta querendo me salvar,como se fosse um pagão da africa.Foi por isso que pagou um sorvete
pra mim.
Mas fique sabendo que eu não sou pagã.Ainda mais furiosa,acrescentou:É voce não prescisa mais
enfiar a sua cara
saradenta nesta vizinhança.
Cara Sardenta!-Aurea ficou furiosa ao ouvir isso.Olhou ,desdenhosa,para o rosto sujo de Lidia.Sacudiu
as tranças
para trás.levantou -se e foi embora.
Talvez houvesse lagrimas em seus olhos,pois não pdia enxergar bem o caminho e, por isso
mesmo,acabou chocando-se
com alguem na esquina.Era dona Helena,a missionaria.

Cartaz 5
Aurea precisava contar a alguém .Seus lábios tremiam ,sua voz estava meio roca.Mesmo
assim,contou a DonA Helena
como Deus falara ao seu coração.Disse-lhe ainda sobre o sorvete missionario e sobre Lidia.Dna
Helena apertou a mão de
Aurea enquanto caminhavam juntas pela rua.
Certa vez ,na áfrica,disse Dona Helena alguém pôs uma pedra suja em minha mão.Eu nunca poderia
imaginar que aquilo
fosse um diamante,valendo milhões de cruzados.So precisava ser limpo e polido.Voce já imaginou
que lidia poderia ser
um diamante a Deus?
Lidia um diamante??Aurea riu um pouco,mas se sentiu consolada.Ela realmente ama a Jesus e
imaginou como seria se pudesse ganhar um "diamante"para Ele!
No dia seguinte,Aurea encontrou Lidia na escola,tão mal vestida como sempre sozinha.
Aurea sorriu ao cumprimenta-la,mas Lidia nem sequer olhou para ela
Foi nesse dia que as crianças da escola começaram a ensaiar o desfile.Quando o sino tocou ,todos
saíram das salas de aula.Enquanto a banda se preparava,as crianças começaram a formar fila para
marchar,de duas em duas.
O dia esta ótimo para marchar! cochichou Sarinha,que fazia par com Aurea.
Inspecionando a fila, o diretor parou de repente ,em frente a alguem perguntando:
Quem vai marchar com você?

Mais Alvo Que a Neve

Figura 1 - "Mais Alvo que a Neve" é uma estória que, sem dúvida, vocês
apreciarão bastante. No final compreenderão como é fácil viver feliz!
Figura 2 - Tom era um menino negro, de olhos vivos, mas muito tímido e
complexado pela sua cor.
Figura 3 - A alegria de D. Joaninha sua mãe, era vê-lo correndo e brincando com
Totó, seu cachorro de estimação.
Figura 4 - Um dia sua mãe lhe disse: -”Tom, você precisa ir para a escola”. Já é
tempo de aprender a ler e escrever.

Figura 5 - Como foi terrível o primeiro dia de aula! Quanta zombaria ao nosso
Tom!
Figura 6 - -"Olha o bola de neve!" Gritavam todos. Foi demais para ele... Chorando
desesperado saiu correndo rua afora...
Figura 7 - Até que exausto, para de correr, enxuga as lágrimas e começa a pensar:
"Por que será que eu sou tão escurinho? Por que não sou igual às outras crianças,
claras e bonitas?"
Figura 8 - Então de repente, ele avista uma coisa maravilhosa: a propaganda de
um sabão milagroso, que transforma tudo em branco! "Será possível?" Pensou
ele.
Figura 9 - Entusiasmado com a idéia, pôs-se a economizar uns trocados. "Pronto!"
Coloca o dinheiro no bolso e dirige-se ao vendedor (balconista): -"Esse sabão
clareia tudo mesmo?" Pergunta Tom. -"Sim, sim! responde o um senhor bem
idoso.
Figura 10 - Radiante (muito feliz) de esperança vai para sua casa e mergulha na
branca espuma de sabão milagroso. Mas... O milagre começou a demorar... Sua
pele ardia... Já estava a machucar... E nada de ficar branca...

Figura 11 - Profundamente decepcionado, e com o corpinho todo arranhado, Tom
novamente põe-se a chorar.
Figura 12 - D. Joaninha porém, havia acompanhado tudo de longe, e vem em
socorro do filho.
Figura 13 - Abre a Bíblia e lhe ensina com todo carinho: -"Jesus ama a todas as
crianças, e a você também, Ele não olha com indiferença (desprezo) para a cor de
pele e sim, para o coração." Os olhos de Tom começam a brilhar de alegria... E o
seu coração bate mais forte ao aprender este verso:

BRINCADEIRA
1 – 5 ANOS
LIVRO: JOGOS E BRINCADEIRAS BIBLICAS
Editora Santos / 6º Edição 2011
6 – 9 ANOS
LIVRO: JOGOS E BRINCADEIRAS BIBLICAS
Editora Santos / 6º Edição 2011
10 – 14 ANOS
LIVRO: JOGOS E BRINCADEIRAS BIBLICAS
Editora Santos / 6º Edição 2011

ATIVIDADE MANUAL
1 – 5 ANOS
6 – 9 ANOS
10 – 14 ANOS

MATERIAL
Decoração + Brincadeiras + Atividades
- Bexiga COLORIDA para arco Nº 7 (aprox 10 pacotes c/ 50un cada)
Bexiga AZUL, VERMELHA, AMARELA Nº 7 (aprox 1 pacote c/ 50un cada)
Copos usados.
Decorações FROZEN
Bolinhas de izopor
Meia
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