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1. PREPARAÇÃO DOS MONITORES  E PROFESSORES 

Separe tempo, na semana anterior à classe, para: 
- Oração 
- Leitura da lição 
- Fixação dos objetivos da aula - síntese do que o aluno aprenderá 
Exemplo: 
Aula sobre confiança em Deus 
Síntese do ensino – a oração é importante porque é um recurso que 
Deus nos dá para nosso crescimento e vitória espiritual. 
Aplicação prática: levar o aluno a confiar no Senhor  diariamente. 
- Preparação da aula em si (recursos didáticos, interações com os 
alunos, planejamento da aula) 
– buscando despertar o interesse do aluno e motivá-lo para a 
aprendizagem 

2. NA CLASSE: 
O professores e cooperadores precisa chegar com antecedência de 
no mínimo 30 minutos, para prepara os materiais e ajustar o local 
(arrumação de cadeiras, ventilação, iluminação, etc.). 
Ao entrarem os alunos, postado á porta, cumprimenta-os pelo 
nome e mostra satisfação em que eles tenham vindo. 
Anota os nomes dos presentes e, se houver visitantes, nome e 
endereço. 
A seguir, no horário exato, inicia a EBF com uma oração. Então 
procede com o cronograma. 

1. Leitura Bíblica 
É o texto bíblico no qual se baseia a história da lição. A leitura 
sempre é recomendada, mesmo que depois o professor conte a 
história posteriormente. 
Caso a leitura seja longa, e os alunos de pouca idade, pode-se 
abreviar ou lê-la de modo dinâmico (exemplo: se há 2 personagens, 
o professor e um aluno escolhido lêem responsivamente o trecho 
da fala respectiva a cada personagem). 



2. Apresentação do tema ou da história 

Pode-se iniciar a aula com perguntas sobre o texto, o com uma 
explanação direta sobre o mesmo. 
Caso a aula seja sobre história bíblica, sugere-se utilizar figuras ou 
outros recursos para tornar atraente o ensino. 
É importante o professor ter em mente que esta não é somente a 
hora de se contar uma história,mas sim o momento de transmitir ao 
aluno as verdades divinas. 

3. Ponto de Contato – Aplicação da Lição 
É o momento de fazer um fechamento do assunto ou da história 
bíblica, destacando lições que se apliquem ao dia-a-dia e à faixa 
etária de seus alunos. 
Também, você pode aproveitar para avaliar o que aprenderam 
fazendo perguntas para as crianças. 

4. Atividades 
É hora de usar a simpatia. O professor e os monitores devem dar 
muita atenção ao aluno nesta fase. É neste momento que ele vai 
dar o retorno de tudo o que aprendeu . 

5. Memorização do Texto 
É o momento das crianças memorizarem o texto bíblico principal. 
Utilize um suporte visual para essa parte 
(cartaz ou gravuras). 

6. Encerramento 
É o último contato em sala e você deve proceder de tal forma que 
seu aluno perceba sempre uma porta aberta para ele voltar e, de 
preferência, trazendo visitantes. 
Apresentam-se os visitantes e lembram-se dos aniversariantes. 
Sempre encerre sua aula com uma oração, dê oportunidade para 
um aluno fazê-la. 
Não se esqueça de despedir os alunos com sorriso sincero. 



PROGRAMA ESPECIAL EBF 2014 

IGREJA BATISTA NACIONAL - SANTANA DE PARNAÍBA 

 
DATA:  12/ julho / 2014 
HORÁRIO: 14h00 as17h30 
PÚBLICO: 1 a 14 anos 
LOCAL: Templo da Igreja Batista Nacional 
Igreja Batista Nacional – Santana de Parnaíba 
Rua: Estrela D’alva Nº130 Chácara do Solar III – Santana de 
Parnaíba – SP 
PASTOR DIRIGENTE: Ricardo Luiz Souza 
DIREÇÃO GERAL: Valquiria Borges 
APOIO: Membros Igreja Batista Nacional 
 
É  com  o  coração  cheio  de  gratidão  e  louvor  a Deus,  que 
seguimos em EBF 2014 a com mais um tema norteador  para  o  

trabalho  com  as  crianças. Com  a  colaboração,  a  

participação  o  empenho  de muitas pessoas chamadas por 

Deus que, com fé, esperamos que muitas crianças sejam 

abençoadas com mais este tema.   

Convidamos  a  todos  os  amados,  responsáveis  ou  não  

pelas  crianças  para  essa  honrosa missão de ensinar as 

crianças à palavra do Senhor Jesus Cristo.   

Em “ Pare …Olhe… Siga Jesus é um tema importante para se 

trabalhar com as crianças. A bíblia nos  recomenda  no  livro  

de  Provérbios  que  devemos  ensina  aos  pequeninos  o  

caminho  em  que  eles devem andar e assim quando 

estiverem crescidos não se desviaram dele, Pv. 22:6.  

. 



 Não poderíamos falar em EBF sem tecer alguns comentários 

sobre a necessidade de se dar maior atenção às nossas 

crianças, considerando que elas não têm ocupado o lugar que 

realmente merecem em nossas Igrejas. Todos sabemos que 

esta é a melhor fase da vida para a aprendizagem, pois o 

coração da criança é como uma terra fértil, que deve ser 

cultivada antes que nela seja lançada outra semente. Só assim 

teremos no futuro uma Igreja forte, cheia de jovens e homens 

maduros, convictos da salvação e libertos das inúmeras 

cadeias que escravizam o mundo 

“Educai as crianças e não será preciso punir os homens”. 

Pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de alcançar 

as crianças para o Reino de Deus, antes que sejam destruídas 

pelo pecado. Elas podem ser comparadas aos filhotes de 

passarinhos que ficam com o biquinho aberto à espera do 

alimento. Devemos levar-lhes o melhor de todos os alimentos 

– A Palavra de Deus – para que cresçam em estatura, 

sabedoria e graça diante do Senhor(I Pedro 2:2). 

 



 
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 



OBJETIVO DA EBF 
A Escola Bíblica de Férias  tem por objetivo  proporcionar aos 
participantes (crianças e adolescentes) muito conhecimento 
bíblico (Jesus e sua Palavra) de maneira prazerosa e divertida 
seguido de atividade manual, brincadeira,  
histórias com fantoches, músicas  e etc. Tudo isso nas férias, 
onde os participantes terão maior disponibilidade. Trata-se de 
um programa especial, pois será realizado em apenas um dia. 
 TEMA 

Pare … Olhe… Siga Jesus.  
 ENSINO PRINCIPAL 
Jesus é o Caminho/ BASE BÍBLICA: João 14:6 
  
 
OBJETIVO DO ENSINO 
O tema “ Pare …Olhe… Siga Jesus” Tem o Objetivo de ensinar as 
crianças a andarem no caminho certo e a conhecer as regras que 
não são só para as impedirem de serem livres mas também as 
ajudar a reconhecer as dificuldades do caminho e ter estratégia 
que as ajudaram a permanecer firmes por suas caminhada . 
“Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que 
deve escolher”. (Salmo 25.12.)   
“O  coração do homem  traça o  seu  caminho, mas o Senhor lhe 
dirige os passos.” (Provérbios 16.9.) 
  
 
  

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/14/6


 

 

 

 

 

 

1.1 – Para as Crianças não salvas:   
* “Senhor Deus, eu,  (seu nome) sei que andei pelos meus próprios 

caminhos, mas agora arrependido sei que o Senhor está aqui, e que  

Tu me ama, não pelos meus méritos, mas porque o Senhor escolheu 

me amar. O Senhor disse  ‘que não veio buscar os santos, mas os 

perdidos’ e eu me considero perdido no meu próprio  caminho, mas 

nesta hora  eu ouvi que o  Senhor morreu na cruz para me salvar, 

assim abro o meu coração e te convido Jesus, para entrar na minha 

vida.  

  

1.2 – Para Crianças Salvas:  
Para que aqueles que já têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, 

que já se tornaram, de acordo com a Bíblia, Durante e ao termino de 

nossa EBF crianças estaram dizendo: "Eu te recebo como meu 

Senhor e meu único caminho Senhor  Jesus,  e  eu que andei pelo  

caminho  contigo mas me afastei, ou não estou andando 

corretamente ,muitas vezes eu perco a fé que este caminho mais 

dificil me levará ao lugar certo,hoje eu volto, arrependido. Eu volto 

ao teu caminho na certeza que serei recebido, amém”". E seu 

pensamento será de crescer na palavra de Deus, e tornar -se  crentes 

melhores. 

 

VERSÍCULO PRINCIPAL 

“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; 

ninguém vem ao Pai, senão por mim.” 

João 14:6 
PS: É de extrema importância que todos os colaboradores 
deste evento saibam de cor o versículo principal, afim de, 
auxiliar os participantes a também fazê-lo. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/22/16
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/22/16
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/22/16
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/22/16


 
 
PALAVRAS – CHAVE 

“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem 

ao Pai, senão por mim.” 

João 14:6 
 
 1. Eu sou o caminho... No início do mundo Adão e Eva foram induzidos 
ao caminho do erro daí o nosso entendimento ficou assim: “Há caminho 
que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte!” 
(Provérbios14.12) Mas a Bíblia diz também: “Bom e reto é o Senhor. Ele 
ensina o caminho aos pecadores.” (Salmos 25.8) 
2. Eu sou a verdade... Satanás é o pai da mentira! Ele disse que o 
homem seria como Deus, mas Eva confessou: “A serpente me enganou e 
eu comi” (Gênesis 3.13) De fato, o prazer do pecado é apenas ilusão por 
isso Deus deseja “que todos os homens se salvem, e venham ao pleno 
conhecimento da verdade!" (1 Timóteo 2.4)  A Bíblia nos alerta: “O 
salário do pecado é a morte, mas dom gratuito de Deus é a vida eterna, 
em Cristo Jesus nosso Senhor." (Romanos 6.23) 
3. Eu sou a vida... Após o pecado de Adão e Eva a humanidade ficou 
separada de Deus - a fonte da vida. Está escrito: “Porque todos pecaram 
e destituídos estão da glória de Deus.” (Romanos 3.23) Mas Deus nos 
deu uma esperança!  Assim está escrito: "Em esperança da vida eterna, a 
qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos 
séculos." (Tito 1.2) 
4. Ninguém vem ao pai senão por mim. Cristo é o único caminho de 
volta a Deus. Para habitar com Ele é preciso confessá-lo como Salvador. 
Veja: “Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu 
coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que 
com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a 

salvação. (Romanos 10.9,10) Você já fez essa confissão? 
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/22/16
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/22/16
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/22/16
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/22/16


CRONOGRAMA GERAL 
 

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

HORÁRIO SALA  DE  

ATIVIDADE

S 

SALA DE  

BRINCADEI

RAS 

SALA DE  

HISTÓRIA 

14h30 - 

14h55 

1 – 5 anos 6 – 9 anos 10 – 14 

anos 

15h00 - 

15h25 

10 – 14 

anos 

1 – 5 anos 6 – 9 anos 

15h30 - 

15h55 

6 – 9 anos 10 – 14 

anos 

1 – 5 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. Deve ser explicado o evento, mencionado o tema e o 
versículo principal. 
QUEBRA-GELO: Poderá  ser músicas agitadas, que animem os 
participantes,referente ao tema e/ou versículo principal 
incluindo brincadeiras de vivo/morto;  
estátua; desafio de dança, etc. 
. 



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. 
 Ex:  
Azul, Amarelo e Vermelho, a identificação será mais apropriada 

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. 

HORÁRIO SALA  DE  

ATIVIDADES 

SALA DE  

BRINCADEIRA

S 

SALA DE  

HISTÓRIA 

14h30 - 

14h55 

1 – 5 anos 

(AZUL)  

6 – 9 anos 

(AMARELO) 

10 – 14 anos 

(VERMELHO) 

15h00 - 

15h25 

10 – 14 anos 

(VERMELHO) 

1 – 5 anos 

(AZUL)  

6 – 9 anos 

(AMARELO) 

15h30 - 

15h55 

6 – 9 anos 

(AMARELO) 

10 – 14 anos 

(VERMELHO) 

1 – 5 anos 

(AZUL)  



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 
Os participantes receberão prêmios conformes os quesitos: maior 
número de participantes / maior pontuação de participação. 
Dentre esses quesitos, poderá ainda ser separado em feminino e 
masculino.  
 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. 



A cura de Bartimeu o cego de Jericó 
 

Quando esta história aconteceu, Jesus e seus amigos, haviam ido 
para uma cidade chamada Jericó. Era uma região muito bonita. A 
Bíblia diz que ali havia 12 fontes de água muito limpa e 70 
palmeiras bem verdinhas. 
Quando Jesus e Seus amigos estavam saindo de Jericó, alguém 
ouviu o barulho da multidão que O acompanhava. Sabe quem 
era? Era Bartimeu. Isso mesmo, Bartimeu o cego. 
Vocês  sabem o que é ser cego? Sim, é uma pessoa que não pode 
ver, não pode enxergar como nós enxergamos. Naquele tempo 
não havia óculos especiais para  ajudar a enxergar alguma coisa, 
nem escolas ou livros especiais para cegos. Também não havia 
trabalho para pessoas com alguma dificuldade. Por isso, todos os 
dias, alguém levava Bartimeu e o deixava lá na beira do caminho, 
com o seu chapéu estendido, pedindo uma esmola às pessoas 
que passavam.     
  Neste dia, quando Bartimeu ouviu o barulho das pessoas, 
começou a dizer bem alto: 
- Jesus filho de Davi, tem  misericórdia de mim!                            
Ele havia escutado algumas histórias sobre as pessoas que haviam 
sido curadas por Jesus. Sim ele escutava muito bem, e estava com 
muita vontade de encontrar Jesus, de maneira que não podia 
perder essa oportunidade. Porém as pessoas que vinham 
acompanhando Jesus começaram logo a dizer que ele ficasse 
calado.   
- Já basta Bartimeu ... fica calado !.... Por favor não faça tanto 
barulho! 
-Bartimeu, tu não deves incomodar a Jesus! 
Mas,  de repente, sabem o que aconteceu? Jesus parou de 
caminhar e pediu que Bartimeu viesse para perto dele. Bartimeu 
ficou tão feliz, que se pos de pé num salto, para estar junto de 
Jesus. Quando Jesus perguntou o que Bartimeu queria, sabem o 
que ele pediu?  
- Mestre, que eu torne a ver .... 
Então Jesus disse a Bartimeu: “Vai atua fé te salvou.” E 
imediatamente Bartimeu começou a ver novamente. Ele não se 
cansava de olhar a cor das flores, os peixes no lago, os 
passarinhos nos galhos das árvores e as pessoas que o admiravam 
assombradas. Especialmente, foi maravilhoso ver o rosto de 
Jesus. Sim, o rosto de quem o havia curado. Bartimeu ficou 
tão  feliz, que em vez de voltar para sua casa, seguia Jesus pelo 
caminho. 
 



 
REFÊRENCIAS BÍBLICAS 
Livro  
O Perfeito  
caminho de Deus 
Marcio Valadão 
Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha 
Edição outubro/2010 
HISTÓRIA BÍBLICA 

Fonte: 
Histórias Biblicas com a Tia Célia 
Site : 
http://www.historiasbiblicas.advir.com/ 
 
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 
You tube 

MATERIAL 
Decoração + Brincadeiras + Atividades 
- Bexiga COLORIDA para arco Nº 7 (aprox 10 pacotes c/ 50un 
cada) 
- Bexiga VERDE, VERMELHA, AMARELA Nº 7 (aprox 1 pacote c/ 
50un cada) 

http://www.historiasbiblicas.advir.com/


  

E quem diria naquela época eu nem podia saber, mais hoje 
eu sei que eu também tenho mais um monte de filhos, filhos 
segundo a fé. 
Todo aquele que acredita no mesmo Deus que eu acredito e 
aceita a Jesus como Salvador), são meus filhos segundo a fé.  
 Como aconteceu com aquele homem na Bíblia, chamado 
Zaqueu. No dia em que Zaqueu creu em Jesus como seu 
Senhor e Salvador, Jesus disse dele: "Hoje houve salvação 
nesta casa! Porque este homem também é filho de Abraão" 
(Lc 19.9). 
     Você entende isso? ...hoje, se você crer no seu coração, 
que Jesus Cristo te salva da morte e do inferno, você também 
se torna filho de Deus, e por assim dizer, descendente de 
Abraão segundo a fé. 
Então, de acordo com a Bíblia, para Deus, se você crê em 
Jesus, você é uma daquelas estrelas que Deus mostrou a 
Abraão.                                                          
Quando as estrelas aparecem? De dia da pra ver as estrelas?  
Sabe por que é que quando o sol aparece você não vê as 
legítimas estrelas, porque aquela, o sol, é a estrela maior, é a 
estrela de 5ª grandeza! O seu resplendor supera o brilho de 
qualquer outra o delas são encobertos pela luz do Sol. 
Então tem que ser assim nós aceitamos Jesus como salvador 
e nós passamos a ter luz como estrela na escuridão mais, nós 
não temos mais brilho que Jesus. 

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   PINTE O URSO  
6 – 9 ANOS   LEÃO PARA MONTAR 
10 – 14 ANOS  QUESTÕES PARA RESPONDER 


