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- Levar  o  aluno  a  repartir  e  compartilhar  com  os  outros as 
  coisas boas que tem.

- Mostrar   ao  aluno  que  Jesus  nos  alimenta  espiritualmente 
  através da sua Palavra.

  - “Todos  comeram  e  se  fartaram  e  dos pedaços que sobejaram, 
    recolheram ainda 12 cestos cheios.” Mateus 14:20

Cesta de dobradura com as fichas das palavras do
versículo  para  cada  aluno.  Deixe  os  alunos
montarem o  versículo  nas  suas  carteiras.  Depois
chame alguns alunos para falarem o versículo.

- Aprendendo a compartilhar

- Jesus providenciou alimento para as pessoas, usando o 
  lanche de um menino.
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“Jesus Gosta Tanto de Mim”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 3, nº 67

“Tudo Para Jesus”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 1, nº 37

                                    

                                       -                                   
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- Mateus 14:13-21; Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17;  
  João 6:1-12

- Compaixão = Piedade, pena, dó.

- Popularidade = Estima geral.

- Compadecer = Enternecer, que causa piedade.

- Generosidade = Bondade, liberalidade.

- Compartilhar = Partilhar com alguém.

Levar numa cesta alguns pãezinhos com patê
de  sardinha.  Hoje  vamos  aprender  o  que  é
“repartir”.  Um  grupo  de  alunos  vai  receber
pãezinhos e vai repartir o seu pão com o outro
grupo  que  não  receber.  Hoje  a  história  nos
fala de um menino que deu o seu lanche para
Jesus. Ele quis compartilhar o que tinha com
as outras pessoas.

• Tenho duas mãos;
• Eu preciso de você, você precisa de mim;
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MAPA (MOSTRAR CAFARNAUM, BETSAIDA, MAR DA GALILÉIA)

Faça uma cesta em cartolina dupla.
Coloque os cartazes de pães e peixes com os títulos de estudo.
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I - PREOCUPAÇÃO
   DE JESUS

II - COMPAIXÃO
      DE JESUS

III - INSTRUÇÕES DE JESUS

1 - PROVIDÊNCIA
2 - INFORMAÇÃO

3 - ORGANIZAÇÃO

1 - PEGOU;  2 - LEVANTOU
3 - ABENÇOOU; 4 - PARTIU

5 - DEU

IV - MILAGRE

V - RESTOS
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I - JESUS PREOCUPA-SE CONOSCO

Era  primavera  Jesus  e  os  seus  discípulos  saíram  de  Cafarnaum  e
atravessaram o Mar da Galiléia para Betesda à procura de um lugar
solitário para descansar, pois não tinham tempo nem para comer ou
dormir ou conversar.
Jesus  preocupa-se  conosco.  Ele  sabe  das  nossas  necessidades.  Ele
preocupou-se com as necessidades físicas (curas), materiais (alimento)
e espirituais (comunhão) de seus discípulos.

II - A COMPAIXÃO DE JESUS

Mas havia uma multidão de gente que queria estar perto de Jesus, e
chegou antes d’Ele.
A popularidade de Jesus atingiu o auge.
Quando  Jesus  viu  as  pessoas,  Ele  não  ficou  irritado  porque  não
poderia  descansar  nem  ficar  a  sós  com  os  Seus  discípulos.  Ele  se
compadeceu da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor.
Jesus não se irrita quando vamos a Ele em oração. Ele tem compaixão
de nós, e ouve os nossos pedidos.
Jesus ensinou a multidão e curou muitos enfermos.
Foi ficando tarde e ninguém queria ir embora.
A multidão ficou maravilhada com os ensinamentos do Senhor Jesus.
Um  dos  discípulos  percebendo  que  já  estava  ficando  tarde  chegou
perto de Jesus e disse-lhe:
-  Diga  ao  povo  que  vá  embora para  as  aldeias  próximas  e  compre
alimento, pois este lugar é deserto e já está entardecendo.
Os discípulos queriam tirar o problema de suas costas e deixar que
cada um resolvesse a sua necessidade.
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III - RECEBENDO AS INSTRUÇÕES DE JESUS

1 - PROVIDENCIE ALIMENTO

Jesus disse-lhes:
- Vocês mesmos dêem-lhes de comer.
Filipe respondeu:
- Com o quê? Seria  preciso  muito dinheiro para comprar comida para
essa multidão.
Jesus  quer  que  nós  mesmos  alimentemos  espiritualmente  os  nossos
colegas, falemos de Jesus para eles. Muitas vezes, Jesus nos põe à prova
para ver o que vamos fazer, mas Ele já sabe qual é a solução.

2 - BUSQUE INFORMAÇÕES

Jesus  mandou  os  discípulos  informarem entre  a  multidão  se  havia
alguém  que  tinha  levado  alimento.  Os  discípulos  obedeceram  e
voltaram dizendo que um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas era
muito  pouco  para  aquela  multidão.  Era  o  mesmo que  nada.  Jesus
também nos manda ir e ver o quanto temos, para avaliar e mostrar
como Ele pode transformar o pouquinho que temos em abundância
para nós e para os outros. Nós vemos a generosidade do menino dando
tudo para Jesus. Ele não guardou nada para ele.

3 - ORGANIZE-SE

Jesus ordenou que todo mundo se assentasse em grupos de 100 em 100
e de 50 em 50 para facilitar a distribuição do alimento. Eram cinco mil
homens,  além das  mulheres  e  das  crianças.  Jesus  se  alegra  quando
somos organizados.

IV - O MILAGRE É REALIZADO

1 – PEGOU

Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos.

2 – LEVANTOU

Jesus ergueu os olhos ao céu, oferecendo o alimento a Deus.

3 – ABENÇOOU

Jesus abençoou os 5 pães e os 2 peixinhos.
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4 – PARTIU

Jesus partiu os pães e peixes em pedaços.

5 – DEU

Jesus  deu  os  pães  e  os  peixes  aos  discípulos  para  que  eles  os
distribuíssem entre o povo. Os discípulos receberam o pão das mãos de
Jesus  e  deram  às  multidões  famintas.  Todos  comeram  e  ficaram
satisfeitos.  Jesus  também  quer  nos  alimentar  espiritualmente.  Ele
precisa de nós para alimentarmos as pessoas que estão perto da gente.
O menino teve oportunidade de ser usado por Deus para uma missão
especial, e Deus quer usar você para falar de Jesus e compartilhar as
coisas boas que você tem com seus colegas.

V - RECOLHENDO AS SOBRAS

Depois que todos se alimentaram, Jesus ordenou aos discípulos:
- Recolham os pedaços de pães e peixes que sobraram.
Foram recolhidas 12 cestos cheios de pães e peixes. O que sobrou foi
muito mais do que havia no princípio. A mesa de Jesus é farta. Sempre
sobra o bastante para você compartilhar com os outros. Cada pessoa
pode  ter  parte  no  trabalho  de  Deus,  entendendo  que  repartir  traz
alegria a quem reparte e a quem recebe.
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MENINOS E MENINAS

Faça  um cartaz  com  duas  colunas  de
cores  diferentes,  dividindo-as  ao  meio
com hidrocor preto. Em cima do cartaz
escreva:  “Chegada”.  Risque  de  10  em
10 cm. Faça um pequeno corte em cada
espaço e coloque um clips. Desenhe um
rostinho de menino e  um rostinho  de
menina,  e  prenda-os  com  clips  no
último  corte  cartaz.  Divida  a  sala  em
dois grupos. Faça algumas perguntas da
lição,  à  medida  que  o  grupo  for
acertando  as  respostas,  os  rostinhos
vão  subindo.  O  grupo  que  chegar
primeiro é o vencedor.
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“Todos
comeram e
se fartaram

e dos
pedaços

que
sobejaram,
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recolheram
ainda
doze

cestos
cheios
Mateus
14 : 20
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

  

   2 – EXERCÍCIO -   

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma cena da história.
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Jesus estava na cidade ensinando a multidão.

Jesus sentiu compaixão do povo.

Quase ninguém comeu.

Os discípulos procuraram entre a multidão e não acharam
nenhum alimento.

Um menino levou o seu lanche: 5 pães e 2 peixes.

Jesus abençoou e multiplicou o lanche do menino.

Descubra as palavras trocadas e complete o versículo.
Decore-o.  Mateus 14:20

“ Todos ______________ e   se _____________ e   dos _____________ que
                      MAREMOC              MARATRAF                SOÇADEP

sobejaram, _______________ ainda   doze ___________  ___________.”
                        MAREHLOCER                       SOTSEC       SOIEHC

Pinte as cestas que tem as frases corretas.
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- Mostrar  ao  aluno  que  através  da   obediência   alcançamos 
  vitória e muitos conhecem o Senhor Jesus.

  - “E  arrastando  eles  os  barcos  sobre  a  praia,  deixando tudo, O 
    seguiram.” Lucas 5:11

- A obediência

- Os pescadores deixaram tudo e seguiram Jesus

Faça os cartazes em formato de peixes.
Escreva as palavras do versículo.

Coloque-os no varal.

   “E
arrastando

eles os
barcos

sobre a
praia,

deixando
tudo,

O
seguiram.”

Lucas
5:11
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“Verdadeira Fé”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 3, nº 87

“Quatro Pescadores”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 4, nº 32
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- Mateus 4:18-22; Marcos 1:16-20;  Lucas 5:1-11 

- Sedento = Que tem sede.

- Púlpito = Tribuna de onde se prega nos templos.

- Retrucou = Replicou.

- Romper = Rasgar, despedaçar, abrir, estragar.

- Prostra-se = Curvar-se, humilhar-se, lançar-se de bruços
no chão.

- Indigno = Pequeno, baixo, não ser digno.

- Incumbência = Encargo, missão.

Num domingo anterior, pedir aos alunos que
pesquisem  sobre  a  pesca  e  que  levem  os
materiais usados em uma pescaria.

Lago de Genesaré é o nome comum do Mar da
Galiléia. Medidas - 20 Km por 12 Km;  220 m
abaixo do nível do mar.

• Meu barco é pequeno;
• Pedro, Tiago e João no barquinho;
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MAPA (M  ostrar o lago de Genesaré  )  

Faça cartazes em formato de peixe.
Escreva os tópicos do estudo.
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I - Sede da
Palavra

II - Ordens
de Jesus

III - Pedro
Retrucou

IV - Pedro
Obedeceu

V -
Resultado da
Obediência

VI -
Consequência

do Fato

VIII-
Resultado

Final

VII -
Desafio
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I –   SEDE DA PALAVRA  

No  lugar  onde  Jesus  estava,  o  povo  estava  presente  apertando-O,
sedento para ouvir a Palavra de Deus. Jesus estava junto do lago de
Genesaré.  Ele  viu  dois  barcos  junto  à  praia,  e  também pescadores
lavavam as suas redes porque tinham trabalhado toda a noite, sem ter
pescado  nada.  Eles  estavam  desanimados.  Eram  4  pescadores.  Um
deles  era Pedro que tinha  uma firma de pesca.  E Jesus  entrou  no
barco de Pedro.

II –   ORDENS DE JESUS  

Entrando no barco, Jesus pediu a Pedro:

1 - Para afastar o barco um pouco da praia. Jesus assentou-se para
ensinar a multidão. Ele usou o barco de Pedro como púlpito.        

Depois que Jesus acabou de falar, disse a Pedro:

2 - Para afastar o barco para mais longe no mar.

3 - Para lançar as redes ao mar para pescar.

III –   PEDRO RETRUCOU  

Ele era um pescador experiente:

1 - Ele havia trabalhado a noite sem pescar nada. 

2 - Durante o dia não era hora de pescar.

IV –   PEDRO OBEDECEU  

Ele respondeu a Jesus:

- Sobre a tua palavra, eu lançarei as redes.

V –   RESULTADO DA OBEDIÊNCIA  

1 - Apanharam grande abundância de peixes.

2 - Eram tantos peixes que as redes rompiam-se

3 - Pedro  pediu  ajuda  aos  companheiros  e  encheram  ambos  os
barcos ao ponto de quase afundarem.
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VI –   CONSEQÜÊNCIAS DO FATO  

1 - Pedro e os companheiros viram o milagre.

2 - Pedro prostrou-se aos pés de Jesus.

3 - Pedro reconheceu o seu pecado e sentiu-se indigno de estar diante
da presença de Jesus.

4 - Houve admiração de todos diante da pesca que fizeram.

VII –   DESAFIOS  

Jesus falou com Pedro:

1 - Para não ter medo de nada. Sempre há um receio, temor quando
temos um novo desafio na nossa vida. Às vezes, é a mudança de
escola.  Outras  vezes,  é a  mudança de residência,  de bairro,  de
cidade.  Mas,  não  devemos  esquecer  que  Jesus  está  sempre
presente e podemos confiar totalmente n’Ele.

2 - Jesus  deu-lhe  uma  nova  incumbência.  Daquele  momento  em
diante, ele seria pescador de homens e não de peixes.

VIII –   RESULTADO FINAL  

1 - Eles obedeceram.

2 - Os pescadores arrastaram os barcos para a praia.

3 - Eles deixaram os peixes, a firma, a profissão, deixaram tudo para
seguirem a Jesus. Eles fizeram uma entrega absoluta a Jesus.

4 - Eles seguiram a Jesus. Agora eles não seriam mais pescadores de
peixes e sim pescadores de homens. Eles iriam falar de Jesus para
as outras pessoas.

O que constitui o tudo de sua vida?

Escola - Família - Casa - Televisão?

Você quer ser um pescador de homens?
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DUAS REDES DE PEIXES

Faça 2 redes de cordão trançado. Faça alguns peixes de papel cartão.
Divida a sala em 2 grupos. Faça algumas perguntas da lição. À medida
que o grupo for acertando as respostas das perguntas, recebe um peixe e
coloca-o na rede. O grupo que tiver mais peixes é o grupo vencedor e
pode receber folhetos de evangelização para distribuir.

A REDE

Material: Rolo de barbante.

Faça  um círculo.  Os  alunos  vão  jogando o  rolo  de  barbante  para  os
colegas  até  formar  uma  rede  com os  fios  bem juntos,  entrelaçados.
Enquanto vão jogando falam de uma qualidade dessa colega.  Mostrar
que todos são importantes e preciosos aos olhos do Senhor Jesus. A
rede serve para pescar peixes. Se tiver buracos, os peixes caem. Quanto
mais entrelaçados os fios, mais peixes ficarão na rede. O mar é o mundo,
a rede são os pescadores, os peixes são as pessoas. As pessoas precisam
conhecer  o  Senhor  Jesus.  Quanto  mais  unidos  os  fios  da  rede
(pescadores),  mais  peixes  serão  salvos,  mais  peixes  deixarão  o  mar
(mundo) e farão parte do reino de Deus.
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“E
arrastando

eles
os

barcos
sobre
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praia,
deixando

tudo,
O

seguiram.”
Lucas
5 : 11
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

                                                                       

  

    

   2 – EXERCÍCIO – Riscar as respostas certas, escritas nos retângulos. 

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma cena da história. 

                                                                           _             __                                                                         
                                                                                PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

A – Qual o nome do lago onde Jesus estava ensinando a multidão dentro do barco?

B – Pedro falou a Jesus que tinha pescado?

C – Pedro obedeceu a Jesus e lançou ao mar?

D – Pedro apanhou?

E – Depois do milagre, Jesus disse aos discípulos que eles seriam pescadores?

Complete o versículo com as vogais. Depois decore-o.

“ ____              ____r r____s t____n d____               ____l____ s                ____s 

b____r c____s              s____b r____              ____              p r____  ____  ____ , 

d____  ____x____n d____               t____d____ ,              ____

s____g____  ____r____m .”    Lucas 5:11

A E I O U

VERMELHO GENESARÉ

A  NOITE  TODA O  DIA  TODO

O  ANZOL A  REDE

MUITOS  PEIXES POUCOS  PEIXES

DE  PEIXES DE  HOMENS
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- Mostrar  ao  aluno  que Jesus é Senhor de todas as situações e 
  Ele tem grande poder sobre todas as coisas.

- Mostrar  ao  aluno  que  Jesus  nos  socorre  nas  dificuldades, 
  quando O  buscamos  com  fé. Ele nos protege do pecado, dos 
  perigos, por isso não precisamos ter medo.

  - “Jesus,  estendendo  a  mão, tomou-o  e  lhe disse: Homem de 
      pequena fé, por que duvidaste?”  Mateus 14:31

- Aprendendo a tratar o medo

- Diante  de  uma  perigosa  tempestade,  os  discípulos 
  tiveram  medo. Jesus  veio ao encontro deles andando 
  sobre as águas. Os discípulos reconheceram que Jesus 
  é o Filho de Deus.

Quebra-cabeça  em
cartolina formato de
um barco, com papel
camurça  atrás.
Escreva o versículo e
divida as partes.
Distribua  as  partes
do  quebra-cabeça
entre  as  crianças  e
deixe-as montá-lo.
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“Firma os Olhos em Cristo”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 4, nº 50

“Cristo me Sustém”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 2, nº 53

                                    

                                                             B  ARCO DE DOBRADURA DE PAPEL.  
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- Mateus 14:22-33; Marcos 6:45-52; João 6:15-21

- Açoitado =    Batido
- Tribulações = Adversidades, amarguras
- Abalados =    Agitados, faz tremer
- Interceder =  Pedir por outras  pessoas, rogar
- Comunhão =  Participação  em comum com as 
                        crenças

- Quem    já   andou   de  
  barco?

- Como  você se sentiu?

- Você    já    andou   de 
  barco com chuva?

- Você teve medo?

- Hoje,  a  história   nos 
  fala       de        alguns 
  discípulos   de    Jesus 
  que    tiveram    muito 
  medo.

• Com Cristo no barco tudo vai muito bem;
• Sempre com você Jesus estará;
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Faça 10 barcos em dobradura de papel
com as palavras mais importantes do estudo.

À medida que for falando, coloque os barcos na mesa.
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BETSAIDA

TEMPESTADE

PEDRO

MÃO

JESUS

ANADANDO

MEDO

DESTINO
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Depois  da  multiplicação  de
pães e peixes, Jesus insistiu com os
seus  discípulos  para  embarcarem
em  direção  a  Betsaida  (Galiléia)
rumo a Cafarnaum, enquanto  Ele
despedia a multidão.

Jesus  escapou  do  aperto  da
multidão  e  subiu  ao  monte  para
orar, buscando a tranqüilidade da
natureza  para  estar  a  sós  com
Deus.

Nós  também  precisamos
desses momentos de comunhão, de
intimidade com o Senhor.

Jesus  também  deveria  estar
intercedendo pelos discípulos,  pois
lá  no  monte  Ele  viu  que  eles
estavam em perigo.

Iniciou-se uma tempestade e o
barco estava  sendo açoitado pelas
ondas e quase ameaçava virar.

Os  discípulos  não  estavam
conseguindo  resistir  a  fúria  do
vento e das ondas.

Jesus  também  vê  as  nossas
dificuldades e quer que confiemos
n’Ele  quando  as  tribulações
surgem na nossa vida.

Não  adianta  remarmos
sozinhos  contra  as  tempestades.
Precisamos da ajuda de Jesus.

Na 4ª vigília da noite, entre 3
e 6  horas  da  manhã,  Jesus  foi  ao
encontro  dos  discípulos.  Sabem
como? Será que Ele foi  de barco?
Não!  Ele  foi  andando  sobre  as
águas.  A  gravidade  não  era

problema  para  Ele.  Jesus  tem
poder sobre todas as coisas.

De  repente,  os  discípulos
avistaram  algo  andando  sobre  o
mar.  Eles  ficaram  apavorados  e
começaram a gritar, pensando que
fosse um fantasma.

Jesus  aproximou-se  dos
discípulos e disse-lhes uma palavra
de encorajamento:

- “Tende bom ânimo! Sou Eu.
Não temais.”

Então  Pedro  duvidando,
disse-lhe:

- “Se és Tu, Senhor, manda-
me  ir  ter  contigo  por  sobre  as
águas.”

Jesus disse-lhe:
- Vem!
E Pedro,  descendo do barco,

foi  encontrar-se  com  o  Senhor,
andando  por  sobre  as  águas.
Enquanto ele estava olhando para
Jesus,  ia  tudo  bem.  Mas,  de
repente, ele começou a olhar para o
tamanho das ondas, para força do
vento,  e   teve  medo.  Por  isso
começou a afundar e gritou:

- “Salva-me, Senhor!”
Na hora  das  tempestades  da

vida,  Jesus  está  tão  perto  de  nós,
mas  muitas  vezes,   por  causa  da
ansiedade  do  nosso   coração,  não
percebemos. E, várias vezes,  Jesus
usa  as  próprias  ondas  das
tempestades para chegar até nós.

                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS
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Jesus prontamente estendeu a
Sua  mão  para  Pedro,  ajudou-o  a
subir no barco e disse-lhe: 

-  “Ó homem de  pequena  fé,
por que duvidaste?”

Jesus  repreendeu Pedro pela
falta de fé. Ele quer que confiemos
n’Ele em toda e qualquer situação.

Logo  que  Pedro  e  Jesus
subiram  no  barco,  a  tempestade
cessou. Jesus tem domínio sobre a
natureza.  Ele pode nos proteger e
controlar todas as tempestades que
nos deixam abalados.

Jesus  entrou  no  barco  para
estar  com  os  discípulos   e  logo  o
barco chegou ao seu destino.

Jesus conquistou o espaço.

O  Mestre  usou  os  Seus
poderes  divinos  e  a  natureza  lhe
obedeceu.

Os  discípulos,  maravilhados,
O adoraram, dizendo:

-  “Verdadeiramente  Tu  és  o
Filho de Deus.”

Só  Jesus  pode  dar  calma  e
segurança  quando  surgem  as
dificuldades na nossa vida. Através
de  Jesus  temos  livramento  em
momentos de tribulação.

Jesus  não  descuida  de
nenhum de Seus filhos.

Você já entregou a direção da
sua  vida  para  Jesus?  Ele  quer
tomar o controle do seu barco.

                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

- Dividir os grupos de acordo com as cores dos barcos.

- Fazer os círculos.

- Em cada grupo dar um barco escrito: “Minha vida”.

- Passar o barco entre os participantes do grupo.

- Fazer a pergunta: “O que faz o barco da sua vida andar?”

- Cada pessoa vai falando o seu parecer.

- Depois  o  barco  volta  para  o  primeiro do círculo e fazemos 
  outra pergunta: “O que impede o barco da sua vida andar?”

- Em  cada  grupo  há  um  relator que irá escrever o parecer do 
  seu grupo.

- No final, cada relator dá a conclusão do seu grupo.
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                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

- À  medida  que   os   alunos   chegarem,   dê-lhes  um   crachá 
  numerado em formato de barco com os dizeres do versículo. 

- No  final  do estudo, os números sorteados deverão responder 
  as perguntas da lição.

- Quem  acertar  a resposta, ganha uma bala e um folheto, para  
  dar ao seu amigo que não conhece Jesus.
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“Jesus
estendendo

a mão,
tomou-o

e lhe
disse:

- Homem
                                                                           _             __                                                                         
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de
pequena

fé,
porque

duvidaste?”
Mateus
14 : 31
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

   2 – EXERCÍCIO  

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma cena da história. 

                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

A – Jesus andou sobre o _______________.

B – O discípulo que andou por sobre as águas foi _______________.

C – Esse discípulo viu o vento e clamou: “ Senhor, _______________ - me! ”

D – Jesus disse que Pedro tinha pouca _______________.

Complete o versículo usando as palavras que estão no
barco.  Mateus 14:31

“______________ estendendo a ______________

tomou-o e _____________ disse: _____________

de pequena ___________ por que ___________”.

Procure, nas figuras geométricas, as palavras que completam as frases abaixo.
Ao colorir as formas que contêm as palavras, você verá onde os discípulos de
Jesus estavam.

NOITE

BARCO MAR

AR

FÉ

JOÃO

DIA

ÁGUA

ONDA

PEDROSALVA

 

M ÃO  - H OME M
D UVIDAS TE

LHE - JE SUS - FÉ

3a
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                                                                 _                                                                                                 
                                                                                PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

4a
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                                  .     

                                      

                                       

  

   

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

- Levar  o  aluno  a fazer diferença entre um caminho bom e mau.

- Jesus  é  o caminho no qual podemos caminhar juntos em amor.

- Mostrar o cuidado e a confiança que podemos ter em Jesus, pois 

  somos ovelhas do Seu rebanho e Ele é o nosso Pastor.

- “Eu  sou  o  bom  Pastor. O  bom  Pastor dá a vida pelas ovelhas.” 

                                           João 10:11                     

                                          

Cartaz de cartolina 
branca em formato 
de ovelha, com os 

dizeres do versículo.

- Perdendo o caminho

- Um  pastor   tinha  100  ovelhas.  Uma  delas  perdeu  o 

  caminho  e  desapareceu.  O  pastor  foi  atrás da ovelha 

  perdida.    Através    da    persistência   do   pastor,   ele

  conseguiu trazê-la de volta.

“Eu sou o bom Pastor. O 
bom pastor dá a vida pelas 

ovelhas.”
 João 10:11

- Lucas 15:3-7; Mateus 18:10-14; João 10:1-18
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CARTAZES EM FORMATO DE OVELHAS COM OS
DIZERES MAIS IMPORTANTES

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

CONDUZ CONHECE

NOME

VIGIA

ALIMENTO

DEFENDE

DÁ A VIDA
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Os  escribas  e  fariseus  estavam discutindo  a  razão  de  Jesus  receber 
pecadores e pessoas de má fama. Jesus contou-lhe a seguinte parábola.

Havia um pastor que tinha 100 ovelhas. Ele cuidava muito bem do seu 
rebanho. Ele escolhia boas pastagens, para que as suas ovelhas fossem bem 
alimentadas e localizava água pura de nascentes e poços não poluídos, para 
saciar a sede do rebanho. O pastor conhecia as suas ovelhas pelo nome e elas 
o seguiam. O pastor defendia-as do ataque de animais  ferozes.  À noite,  o 
pastor levava o rebanho para o aprisco vigiando o tempo todo. Um dia, ao 
voltar para o aprisco, o pastor, ao contar as ovelhas do rebanho, deu falta de 
uma  ovelha.  Ele  deixou  as  99  ovelhas  guardadas  e  foi  buscar  a  ovelha 
perdida. Procurou até encontrá-la e a trouxe nos ombros. E voltando para 
casa,  reuniu  os  amigos  e  se  alegrou,  porque  havia  achado  a  sua  ovelha 
perdida. Jesus é o bom pastor. Os homens são suas ovelhas.

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

PARÁBOLA -Comparação.  Jesus  usava  esse  método  para 
ensinar as verdades espirituais.

APRISCO - É um espaço fechado de muros com uma porta. É 
usado para guardar as ovelhas à noite. Por cima 
dos muros eram colocados galhos de espinhos. As 
ovelhas  ficavam  na  área  aberta  ao  ar  livre.  No 
inverno,  as  ovelhas  habitam em   lugares  mais 
fechados.

OVELHA - Animal  doméstico,  limpo,  dócil,  submisso, 
indefeso  e  dependente.  Dela  retiramos  carne  e 
leite, como alimento, lã para roupas. Seus chifres 
servem para frascos e trombetas.

PASTOR - Encarregado  de  guardar  o  rebanho  de  ovelhas. 
Levava cobertas para cobri-lo do frio, à noite, uma 
Bolsa com alimentos e armas de defesa (Cajado – 
vara  comprida  de  ponta  curva  para  guiar  as 
ovelhas e também para castigá-las).
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VAMOS FAZER UM PARALELO ENTRE O PASTOR
E DAS SUAS OVELHAS

1 – CONDUZ

O pastor conduz as suas ovelhas. Ele vai na frente e as ovelhas vão atrás, 
seguindo os seus passos. Às vezes, elas têm que subir nos montes altos para 
encontrar melhores pastagens. Há penhascos, perigos de animais selvagens, 
tempestades, deslizamentos e a escuridão da noite. Mas o pastor conduz o 
rebanho com segurança. Jesus é o meu pastor e Ele me conduz em triunfo.

2 –   CONHECE  

O pastor conhece as suas ovelhas. As ovelhas o seguem porque conhecem a 
sua voz. Elas não seguirão a voz de um estranho. A ovelha de Jesus conhece a 
sua voz e o segue. Há muitas vozes no mundo. São vozes estranhas. Mas a voz 
de Jesus é mansa e tranqüila. (João 10:14)

3 –   NOME  

O  pastor  sabe  o  nome  de  cada  ovelha.  Jesus  lhe  chama  pelo  seu  nome. 
(I Samuel 3:4)

4 –   ALIMENTO  

O pastor busca bons pastos e localiza água para o rebanho. A ovelha precisa 
de  pastos  verdejantes.  Muitas  vezes,  o  pastor  precisa  mudar  pastos  para 
encontrar uma alimentação mais  adequada e  água não poluída para suas 
ovelhas. Jesus lhe dá uma boa alimentação para você crescer e se tornar forte 
espiritualmente. Ele lhe dá a Água Viva para saciar a sua sede. (Salmo 23:2)

5 –   VIGIA  

O pastor vigia as ovelhas à noite. (Lucas 2:8)
A vigilância de Jesus é total e absoluta.

6 –   DEFENDE  

O pastor defende suas ovelhas dos ataques dos animais ferozes. O pastor usa 
vara  e  uma  funda  para  defender  o  rebanho  dos  ataques  dos  animais 
selvagens.
Jesus defende-o e protege-o dos seus inimigos. (Amós 3:12)

                                                                 _                                                                                                 
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7-   CUIDA  

O pastor cuida de sua ovelha quando ela está doente. Às vezes, aparecem 
moscas e pernilongos que são insetos pequenos, mas causam mal a ovelha. O 
pastor passa o óleo, o antídoto para protegê-las. Quando a sua lã está muito 
cheia e pesada o pastor tosquia-as tirando o excesso da lã, pois é perigoso ela 
se virar com o peso e não conseguir desvirar-se, tornando-se uma presa fácil 
para o inimigo. Jesus cuida quando você está caído, doente espiritualmente.

8 –   ENUMERA  

O pastor conta as ovelhas quando elas voltam à noite para o aprisco. Jesus 
sabe quantas ovelhas Ele tem. Ele não quer que nenhuma se perca.

9 –   BUSCA  

O pastor vai em busca da ovelha que se perdeu ou se desviou do caminho. 
Jesus procura a ovelha com persistência até encontrá-la. (Lucas 15:3)      

Como a ovelha pode se perder do rebanho?

a) Quando  ela  não  gosta  do seu pasto, ela desobedece, vai procurar o pasto  

do 

     vizinho e, por distração, ela não consegue voltar.

b) Ela  tem  uma  visão  curta  e quando ela se afasta um pouco do rebanho, ela 

     perde o caminho.

Muitas  pessoas  estão  perdidas  no  mundo,  trilhando  caminhos  errados. 
Jesus é o único caminho que pode conduzir o pecador que está longe de Deus 
para o aprisco. (João 14:6)

10 -   DÁ A VIDA  

O pastor dá a sua vida para proteger as suas ovelhas. Jesus não só morreu 
por  amor  ao  rebanho,  mas  também ressuscitou  para  dar-lhes  a  vida  em 
abundância. (João 10:11)

- O que você pode fazer para não se perder?

- Você está feliz com o pastor que é Jesus?

- Você se sente seguro e confiante com a sua proteção?

                                                                 _                                                                                                 
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                                                                 _                                                                                                 
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"VIU MINHA OVELHA"

1 - Os alunos formam um círculo, ficando um do lado de fora da 
roda, mais ou menos 2 metros longe do círculo.

2 - O aluno que está fora do círculo pergunta:
- Viu a minha ovelha?
Um aluno que está no círculo diz:
- Como ela é ?

3 - Um aluno descreve algum companheiro do círculo. Quando o 
aluno que tem as características descritas percebe que tem 
essas  características,  sai  em  torno  do  círculo,  sendo 
perseguido pelo aluno que está fora do círculo.

4 - Se a “ovelha” conseguir voltar salva ao seu lugar no círculo, 
o outro recomeça a brincadeira. O aluno que for apanhado, 
vai para o centro.

5 - Quem conseguiu  apanhar  a  sua  ovelha,  tem o  direito  de 
ficar no círculo e escolher o seu substituto.
E assim prossegue a brincadeira.
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JOGO DA MEMÓRIA
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MATERIAL - Cartolina branca, flanelógrafo.

Faça 12 ovelhas iguais para o flanelógrafo. Colar um círculo colorido 
no  verso  de  cada  ovelha,  devendo  haver  2  círculos  de  cada  cor. 
Coloque no flanelógrafo 3 fileiras de 4 ovelhas.

INSTRUÇÕES

1 - Dividir a classe em 2 grupos.

2 - As perguntas devem ser feitas alternadamente aos grupos.

3 - O aluno que acertar a resposta escolhe no quadro 2 ovelhas. Se 
os  círculos  no  verso  forem  da  mesma  cor,  ambos  serão  

colocados de lado para contar pontos aos times. Se elas 
forem diferentes, são devolvidas ao quadro. Nesse caso, não 
há contagem de ponto.

4 - O time que tiver o maior número de pares é o vencedor.
FRENTE

VERSO
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“Eu
Sou
o

bom
Pastor.
O
bom
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Pastor
dá a
vida
pelas

ovelhas.”
João
10:11

                                                                 _                                                                                                 
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MOLDE PARA O VERSÍCULO

                 

                      

                                               

                                                                 _                                                                                                 
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CONDUZ
CONHECE

NOME
ALIMENTO

VIGIA
DEFENDE
DÁ A VIDA
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JOGO dos 7 erros

COMPARE AS DUAS FIGURAS E DESCUBRA

                 

                      

                                               

                                                                 _                                                                                                 
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                                                                                                                 EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

 
 
  

   2 – EXERCÍCIO – Complete a cruzadinha. 

                                                                                                           

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma ovelhinha. 

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

3

2

1 – Um pastor tinha 100:

2 – Ele levou-as para o:

3 – Jesus é o nosso:

Faça  a  equação.  Troque  o  resultado  pelas  palavras, 
escrevendo-as nos espaços em branco para descobrir o 
versículo.

“ _____   ____   _____   ______   ________ - ____
   2              3        4         6             5             4

______   ________   _____   ____   ______
          6                           5             7       11         8 

________   ________.”  João 10:11
                10            9
 

J

E

S

U

S

1

1+1 = ____ Eu

1+2 = ____ Sou

1+3 = ____ o

1+4 = ____ pastor

1+5 = ____ bom

1+6 = ____ dá

1+7 = ____ vida

1+8 = ____ ovelhas

1+9 = ____ pelas

1+10 = ____ a



                                                                                                                 EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                 PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

5a
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                                                                 _                                                                                                 
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- Incentivar  o   aluno   a  afastar-se   do  pecado,  seja  grande  ou 

  pequeno, arrepender-se das coisas erradas e pedir perdão a Deus.

- “Levantar-me-ei  e  irei  ter  com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei   

    contra o céu e diante de ti.” Lucas 15:18

- Perdendo o lar

- Um  filho  saiu  do  seu lar e foi para longe, mas voltou 

  arrependido, confessando o seu pecado.

Cartaz de cartolina em formato de 
homem, com os dizeres do 

versículo. “Levantar-me-
ei  e  irei  ter 

com o meu pai 
e lhe direi: Pai, 

pequei
contra o céu e 
diante de ti.” 
Lucas 15:18
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“Num Piscar de Olhos”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 3, nº 12

“Deus Me Guardará”
Cânticos para crianças - nº 140

                                    

                                    

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                 PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

- Pródigo = Pessoa  que  despende  com  excesso,  esbanjador, 
perdulário.

- Conduta = Comportamento, atitude.

- Transferir = Passar, ceder.

- Esbanjar = Gastar em excesso.

- Jornada = Marcha ou caminho que se faz.

- Indignado = Zangado.

- Novilho = Boi ainda novo.

-  Lucas 15:11-32

MATERIAL - Lápis, lápis de cera e papel craft, ou pardo.

Coloque uma folha grande de papel na frente da sala. Deixe os 
alunos  fazerem  alguns  rabiscos  dando  voltas  em  toda  a 
superfície  do  papel.  Depois  de  todo  o  papel  rabiscado,  cada 
aluno  deve  descobrir  alguma  coisa  dentro  dos  traços  e  deve 
contorná-lo com o lápis de cera. Depois deve-se fazer um lindo 
colorido  no  seu  desenho.  Mostrar  que  Deus  fez  cada  pessoa 
diferente e Ele ama a todas as pessoas da mesma maneira.  A 
historia de hoje nos fala de dois irmãos bem diferentes um do 
outro.

• Pare, eu vou contar-lhe, o que Cristo fez por mim;
• O amor de Deus é maravilhoso;
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ACIONETES

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                 PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

PAI
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ACIONETES

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                 PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

FILHO PRÓDIGO
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ACIONETES

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                 PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

FILHO
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ACIONETES

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                 PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

FAZENDEIRO
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ACIONETES

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                 PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

AMIGO
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ACIONETES

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                 PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

PORCO
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Um homem muito  rico  tinha 
dois filhos. Eles sabiam que quando 
o pai morresse toda aquela fortuna 
seria deles.

Apesar dos 2 filhos terem sido 
criados da mesma forma, eles eram 
bem diferentes.

O filho mais velho era muito 
trabalhador e procurava fazer tudo 
o  que era certo,  mas o mais  novo 
vivia no “mundo da lua”, sonhando 
em  viajar,  conhecer  lugares  bem 
diferentes e ver coisas novas. Ele já 
estava cansado da vida tranquila do 
campo.

Um dia,  ele  chegou perto  do 
pai e disse-lhe:
- Pai, eu já tenho idade para viver 
sozinho.  Aqui  não  é  mais  o  meu 
lugar. Eu quero conhecer o mundo, 
ver  coisas  novas  e  diferentes,  por 
isso  eu  quero  a  minha  parte  da 
herança.  Eu  vou  viajar  para  bem 
longe daqui.

O  pai  entristeceu-se  com  a 
conduta  do  seu  filho.  Era  um 
insulto  ao  pai,  pedir  a  herança 
antes  de  sua  morte.  Mas  ele 
atendeu o seu pedido e  repartiu a 
herança, dando a cada um a parte 
que lhe cabia.

Certamente o filho mais velho 
deve ter recebido o dobro daquela 

divisão  (Deuteronômio  21:17),  ele 
era o privilegiado.

O  jovem  queria  dispor 
imediatamente  da  herança,  algo 
que poderia ser feito só depois  da 
morte do pai.

Após  transferir-lhes  a  posse 
dos  bens,  o  jovem arrumou a  sua 
mala,  despediu-se  da  família  e  foi 
embora para um outro país. O pai 
não impediu e o jovem egoísta não 
se importou com os sentimentos de 
seu pai.

Finalmente  ele  chegou  num 
país  distante  e  ficou  deslumbrado 
com tudo o que via. Ele começou a 
esbanjar  e  gastou  toda  a  sua 
fortuna  com  festas,  amigos  e 
divertimentos.  Como  ele  tinha 
muito  dinheiro  e  pagava  todas  as 
despesas,  ele  conseguiu  muitos 
amigos.
Mas  o  dinheiro  foi  acabando  e 
quando  ele  percebeu,  estava  sem 
um “tostão” (dinheiro) e ele pediu 
dinheiro  emprestado  aos  seus 
amigos, mas não conseguiu nada.

Para piorar a situação, havia 
uma  grande  fome  na  região.  Não 
chovia  e  as  plantações  não 
cresciam,  por  isso  o  desemprego 
surgiu  no  país  e  havia  muitos 
desempregados.
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O jovem começou a procurar 
emprego  e  foi  de  um  lugar  para 
outro,  tentando  conseguir  algum 
trabalho, mas voltava desconsolado 
e  cansado,  sem  conseguir  coisa 
alguma.  Até  que  conseguiu  um 
emprego: cuidar de porcos.

Ele estava sujo, descalço, mal 
cheiroso  e  faminto  desejando  até 
comer da comida dos porcos.

Diante dessa situação, ele caiu 
em  si  e  viu  que  se  continuasse 
daquele jeito, ele morreria de fome. 
Ele pensou na casa de seu pai, como 
os empregados tinham comida com 
fartura.  Pensando  na  sua  miséria, 
ele tomou uma resolução: "- Eu vou 
voltar para casa de meu pai e vou 
dizer a ele que pequei contra o céu 
e perante ele,  já não sou digno de 
ser  chamado  seu  filho,  trate-me 
como um dos seus trabalhadores."

O  jovem  levantou-se  e 
começou o caminho de volta para o 
seu lar.  Era uma longa jornada a 
percorrer.  Eu  imagino  quantas 
coisas  ele  foi  pensando  durante  a 
viagem...  "-  Como que o  meu pai 
irá me receber? O que ele vai fazer 
comigo? Eu saí com as roupas finas 
e muito dinheiro e agora volto sujo, 
descalço, cansado e faminto."

O pai  diariamente  ia  para  a 
estrada  e  aguardava  ansioso  pelo 
seu  regresso.  Eu  imagino  quantas 
vezes  ele  pediu  a  Deus  que 
trouxesse o seu filho para casa.

Quando  o  pai  avistou  o  seu 
filho  vendo  de  longe,  ele  saiu 
correndo ao seu encontro. 

Abraçou-o e o beijou. O filho, 
muito  envergonhado,  disse-lhe:  "- 
Pai, pequei contra o céu e diante de 
ti; já não sou digno de ser chamado 
teu  filho."  Seu  pai  não  o  deixou 
terminar.  Ele  chamou  os  seus 
servos  e  disse-lhes:  "-  Trazei 
depressa a melhor roupa, vesti-o e 
coloque-lhe  um  anel  no  dedo  e 
sandálias nos pés; trazei também e 
matai  um  novilho  cevado.  Vamos 
ter uma grande festa para celebrar 
a  volta  do  meu filho.  Porque  este 
meu filho, estava morto e reviveu, 
estava perdido e foi achado."

O  filho  foi  conquistado  pelo 
grande amor do pai.

Enquanto  isso,  o  filho  mais 
velho, estava no campo. Quando ele 
se  aproximou  da  casa  e  ouviu  a 
música  e  danças,  perguntou a  um 
dos  empregados  o  que  estava 
acontecendo. E ele informou que o 
seu irmão tinha voltado com saúde.

O  irmão  mais  velho  ficou 
indignado e não queria nem entrar 
em  casa.  O  seu  pai  foi  ao  seu 
encontro ele lhe disse: "- Há tantos 
anos  eu  trabalho  como  escravo 
para o senhor, nunca desobedeci às 
suas  ordens  e  o  senhor  nunca  me 
deu  um  cabrito  para  alegrar-me 
com os meus amigos. Mas para esse 
seu  filho,  que  gastou  todo  o  seu 
dinheiro  com  vícios  e  farras,  o 
senhor  mandou  matar  o  melhor 
novilho?"

O filho acusou abertamente o 
pai  e  o  irmão  com  palavras 
ofensivos e egoístas. Havia 
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ressentimento  no  seu  coração 
contra  o  pai  e  o  irmão.  O  pai 
respondeu-lhe: 
"- Você está sempre comigo. Tudo 
o  que  é  meu  é  seu.  O  seu  irmão 
estava  morto  e  reviveu,  estava 
perdido e foi achado."

O filho mais velho não soube 
aproveitar tudo o que ele tinha.

O  pai,  pela  segunda  vez 
naquele  dia,  demonstrou  um 
grande amor. Ele mostrou ao filho 
mais  velho  que  a  volta  do  irmão 
não prejudicaria os seus direitos.  
Tanto  o  filho  mais  novo,  como  o

filho  mais  velho  (o  primogênito) 
foram culpados, mas o pai os amou. 

Os filhos de Deus fazem coisas 
erradas, mas o amor e a graça de 
Deus são imensas. 

Que  tipo  de  filho  é  você?  É 
um pecador  que  está  arrependido 
dos seus pecados, como o filho mais 
novo?  Ou  você  é  como  o  filho 
primogênito, julgando se melhor do 
que o seu irmão.

Deus  não  olha  a  aparência. 
Ele  vê  o  coração.  E  o  coração  do 
filho primogênito estava magoado, 
ferido e orgulhoso. Vamos orar?
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CORAÇÃO

MATERIAL - 1 coração feito de isopor de 2 cm, forrado com papel 
camurça atrás. O coração deve ter de 10 a 20 furos pequenos e 
redondos,  espalhados  pela  superfície.  Pequenos  rolinhos  de 
papel com as perguntas.

INSTRUÇÕES -  Coloque  os  rolinhos  nos  furos  do  coração. 
Coloque-o no flanelógrafo. Alguns alunos virão a frente um de 
cada vez para escolher um rolinho e responder a pergunta da 
lição.
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“Levantar-
me-ei

e irei ter
com o meu

Pai e
lhe direi:

Pai,
                                                                 _                                                                                                 
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pequei
contra o

céu e
diante
de Ti.”
Lucas
15:18
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

 
 
  

   2 – EXERCÍCIO – Numere no início de cada frase quem fez as declarações:  

( 1 ) PAI          ( 2 ) FILHO MAIS VELHO          ( 3 ) FILHO MAIS NOVO

                                                                                                           

   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma cena da história. 
L
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___ - Apressem-se! Tragam as melhores roupas...

___ - Até mesmo os empregados de meu pai têm alimentos...

___ - Trabalhei todos esses anos por você...

___ - Já não mereço ser chamado seu filho...

___ - Comamos e regozijemo-nos...

___ - Ele esbanjou todo o seu dinheiro...

Complete o versículo com as vogais:

“ L __ V __ N T __ R – M __ – __ __     __     __ R __ __     T __ R
                                                                                                         

C __ M     M __ __     P __ __     __     L H __     D __ R __ __ : 
                    

P __ __,     P __ Q U __ __     C __ N T R __     __     C __ __     __
             

    D __ __ N T __     D __     T __.”  Lucas 15:18
        

a e i o u

    

5a
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6a
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- Levar o aluno a expressar o seu amor ajudando o seu próximo.

-  “Amai-vos  cordialmente  uns  aos  outros  com  amor   fraternal.” 

                                        Romanos 12:10

Dobradura de papel colorsete rosa em formato de coração.

- Perdendo a oportunidade

- Um samaritano ajudou e amou o seu semelhante que era  

  um    judeu,   apesar   dos   judeus   não   gostarem   dos

  samaritanos.

“Amai-vos 
cordialmente 

uns aos

outros com amor 
fraternal.” Romanos

12:10

- Lucas 10:25-37
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Nove balões de cores diferentes para identificar os personagens: 
Jesus,  intérprete da lei,  judeu, dois ladrões, sacerdote,  levita, 
samaritando, homem da hospedaria.
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1 - INTÉRPRETE DA LEI   -   (BALÃO VERDE)  

- Você sabe o que é um intérprete da lei?

Era  um  homem  que  estudava  a  lei  de  Deus  e  tentava  seguir  os  seus 
ensinamentos. 
Um dia um intérprete da lei foi até Jesus, fazendo-lhe uma pergunta com o 
fim de testá-lo. (esvaziar um pouco o balão)
“O que um homem precisa fazer para ir para o céu?”

2 - JESUS   -   (BALÃO BRANCO)  

Jesus não respondeu-lhe e fez-lhe outra pergunta:
- "O que está escrito na lei? Como você a interpreta?"

1 - INTÉRPRETE DA LEI   -   (BALÃO VERDE)  

O intérprete da lei resolveu fazer-lhe outra pergunta querendo  justificar a 
falta de amor por algumas pessoas. (Esvaziar mais um pouco o balão)
- Quem é o meu próximo?

2 - JESUS   -   (BALÃO BRANCO)  

Jesus respondeu-lhe, contando a seguinte história:

3 - JUDEU   -   (BALÃO LARANJA)  

Havia um homem que estava viajando de Jerusalém para Jericó. Naquela 
época, não havia meios de transporte. As pessoas viajaram a pé ou a cavalo. 
De repente, ele foi atacado por alguns ladrões. Vocês já imaginaram como o 
homem ficou assustado?

4 e 5 - LADRÕES   (2 BALÕES MARRONS)   - HOMENS MAUS

(À medida que for falando, esvaziar os balões)
Os ladrões fizeram algumas coisas que não agradaram a Deus.
a - Roubaram tudo o que o homem tinha: suas roupas, seu dinheiro.

b - Bateram nele.

c - Foram embora deixando o ferido quase morto ao lado da estrada.

(Acabar de esvaziar os dois balões)
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ROXOS
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6 - SACERDOTE -   (BALÃO VERMELHO)  

Logo apareceu um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, o qual estava 
mais preocupado com a sua religião e a sua igreja.  Sabem o que ele fez? 
(À medida que for falando, esvaziar o balão)

a - Ele viu o homem caído no chão.

Muitas pessoas vêem as coisas acontecerem, mas não fazem nada.

b - Ele  passou bem longe, não socorrendo o homem ferido, deixando de lado os 

     ensinamentos do amor de Deus.

(Acabar de esvaziar o balão)
Às  vezes,  vamos  à  igreja,  lemos  a  Bíblia,  oramos,  mas  não  ajudamos  as 
pessoas que precisam da nossa ajuda.

7 - LEVITA   -   (BALÃO AMARELO)  

Logo apareceu uma outra pessoa passando pelo mesmo caminho. Era um 
levita.  Ele  trabalhava  na  casa  de  Deus,  cuidando do  templo.  Ele  era  um 
conhecedor da lei de Deus e procurava cumprir os seus ensinamentos. Sabem 
o que ele fez? (À medida que for falando, esvaziar o balão)

a - Ele viu o homem ferido, caído no chão.

b - Ele  se  desviou do caminho e passou para o outro lado deixando de ajudar o 

     homem ferido.

Muitas pessoas são como o levita. Estão sempre na igreja, até conhecem bem 
a Bíblia, mas não se envolvem com as pessoas e com os seus problemas. São 
egoístas,  só  pensam em si  e  na  sua  vida  e  não  querem ajudar  ninguém. 
(Acabar de esvaziar o balão)

8 - SAMARITANO   -   (BALÃO AZUL)  

O samaritano seguia o seu caminho montado num burrinho. Os judeus não 
gostavam dos samaritanos. Aquele homem caído na estrada era um judeu e 
sabem o que o samaritano fez?

a - Ele viu o homem ferido

b - Ele teve pena dele

c - Cuidou dele, colocando remédio nos seus ferimentos (óleo e vinho).

d - Levantou-o e colocou-o no seu animal.

e - Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele a noite toda
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f - No dia seguinte, entregou-o  ao  dono da hospedaria pedindo-lhe para cuidar 

    dele.

g - Pagou  todas   as  suas  despesas  e, se  ficasse  mais  caro,  ele  reembolsaria 

     quando voltasse.

Apesar dos judeus e dos samaritanos serem inimigos,  o samaritano sentiu 
amor  pelo  judeu,  um  desconhecido.  Ele  teve  compaixão  dele,  ajudou-o  e 
também foi liberal, pagando as suas despesas.

9 - DONO DA HOSPEDARIA   -   (BALÃO ROSA)  

Ele aceitou cuidar do doente.

2 - JESUS   -   (BALÃO BRANCO)  

Jesus terminou a história fazendo outra pergunta ao intérprete da lei:
- Qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões?

1 - INTÉRPRETE DA LEI   -   (BALÃO VERDE)  

Ele respondeu-lhe: - "O samaritano."

2 - JESUS   -   (BALÃO BRANCO)  

Jesus disse-lhe: - "Pois vá e faça a mesma coisa."

O samaritano fez muitas coisas pelo homem ferido.

- Você tem demonstrado amor ao seu próximo?

- Você tem ajudado os seus amigos nas suas dificuldades?

- Você tem orado pelos meninos de rua?

- Como você pode ajudá-los?
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OS BALÕES

MATERIAL

1 balão, alfinete, tiras de feltro marcadas (como se fossem um 
caminho), flanelógrafo e figura de um homem.

INSTRUÇÕES

Coloque as 2 tiras de feltro no flanelógrafo. No início os dois 
homens e no final um balão. Separe a sala em dois grupos. À 
medida que os alunos forem acertando as perguntas os homens 
irão  andando.  O  grupo  que  chegar  primeiro  é  o  vencedor  e 
poderá estourar o balão.
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Viu
Teve pena

Cuidou
Levantou-o

Levou-o
Entregou-o

VERSÍCULO

“Amai-vos
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cordialmente
uns aos

outros com
amor

fraternal.”
Romanos

12:10
                                                                 _                                                                                                 
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

 
 
  

   2 – EXERCÍCIO – Numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

                                                                                                           

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe um homem. 
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Complete  o   versículo   usando   as   sílabas   que   estão
dentro do coração, escrevendo-as nos pequenos corações:

  
 “Amai-              cordialmente     

           outros com             fraternal.”

ROMANOS 12:10

uns   vos   amor

aos

(  ) Estalagem

(  ) Sacerdote

(  ) Samaritano

(  ) Assaltantes

(  ) Jericó

Certo homem descia de Jerusalém a (1)

Este homem foi atacado por (2)

Um levita e um _________________não 
socorreram o homem (3)

O homem que socorreu o ferido foi (4)

Ele deixou o homem numa (5)

6a
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7a
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                                  .     
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- Incentive  o  aluno  a semear a boa semente da Palavra de Deus 

  aos   seus   colegas   em   tempo   oportuno,   adubando-a   com 

  paciência  e  perseverança,  regando-a  com  muita  oração para 

  que dê muito fruto.

-  “Os  que  foram  semeados  em boa terra são aqueles que ouvem a 

     Palavra  e  a  recebem,  frutificando  a  30, 60  e  a  100 por um.”

                                       Marcos 4:20

- Perdendo a palavra

- Um semeador semeou sementes em vários tipos de solo

Faça os cartazes em formato de frutas e legumes. Cole os dizeres 
do versículo. Coloque-os no varal.

- Mateus 13:1-23;  Marcos 4:1-20;  Lucas 8:4-15
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RETRO - PROJETOR



                                                                                                                 EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Jesus  saiu  de  casa  para  ensinar.  Ele  sabia  que  tinha  que  sair  para 
semear a palavra. O exemplo fala mais alto que as palavras.

Jesus foi até o mar da Galiléia onde havia muita gente. Ele assentou-se 
à beira mar e as pessoas se reuniram ao seu redor. Onde Jesus estava, havia 
uma multidão ansiosa pela verdade.  Ele  entrou num barco que serviu de 
púlpito para ensinar à multidão. Os ouvintes estavam de pé, atentos para 
ouvir os seus ensinamentos. Há quatro tipos de ouvintes:

1 - OUVINTE DESCUIDADO

É o que ouve, mas não põe em prática o que ouviu. Tiago 1:23, 24.

2 - OUVINTE EMOCIONAL

É o que vive pelas emoções, é imediatista não tem convicção.

3 - OUVINTE IMPRODUTIVO 

É o que ouve e compreende a palavra mas não dá fruto. 

4 - OUVINTE PRODUTIVO

É o que ouve a palavra e a põe em prática. Pv 25:12; Mt 13:16.

VVooccêê  ssaabbee  oo  qquuee  éé  ppaarráábboollaa??  ÉÉ  uummaa  ccoommppaarraaççããoo  JJeessuuss  uussaavvaa  eessssee  
mmééttooddoo  ppaarraa  eennssiinnaarr  aass  vveerrddaaddeess  eessppiirriittuuaaiiss..

a) A parábola prende o interesse. (São pequenos exemplos, histórias que nos
    fazem ficar atentos)

b) A parábola torna concretas as idéias abstratas. (As idéias que não tinham 
    material, só estavam no domínio do pensamento)

c) A parábola provoca uma decisão. (O ouvinte entende e procura colocar em 
    prática)
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JJeessuuss  ccoonnttoouu  aa  sseegguuiinnttee  hhiissttóórriiaa::

Eis que o semeador saiu a semear. O semeador segurava uma cesta cheia de 
sementes com a mão esquerda e com a mão direita, ele lançava as sementes 
sobre o campo.

1 - ALGUMAS SEMENTES CAÍRAM À BEIRA DO CAMINHO

Mas os homens pisaram e estragaram as sementes.Também por estarem na  
superfície, vieram as aves e as comeram.

2 - OUTRAS SEMENTES CAÍRAM NO SOLO ROCHOSO

A terra era pouca e logo elas brotaram. Mas, como a camada de terra era fina e  
embaixo só havia pedras, elas não criaram raízes. Logo apareceu o sol e elas 
murcharam, secaram e morreram.

3 - OUTRAS SEMENTES CAÍRAM ENTRE OS ESPINHOS

Os espinhos cresceram mais depressa que as plantas que já tinham brotado e as  
sufocaram, por  isso não deram fruto.

4 - OUTRAS SEMENTES CAÍRAM NUMA TERRA FÉRTIL

Elas nasceram, cresceram deram fruto, produzindo 30, 60 e 100 vezes mais do  
que o semeador havia plantado.

DDeeppooiiss  qquuee  JJeessuuss  aaccaabboouu  ddee  ffaallaarr  ee  ffiiccoouu  ssóó  ccoomm  ooss  ddiissccííppuullooss,,  eelleess  
ppeeddiirraamm  ppaarraa    qquuee  eellee  eexxpplliiccaassssee  aa  ppaarráábboollaa..  EE  JJeessuuss  eexxpplliiccoouu::

- O semeador é o homem que semeia a semente.

- A semente é a Palavra de Deus.

- A terra é o mundo, o coração das pessoas.

- O fruto é o alvo do semeador.

1 - AS SEMENTES QUE CAÍRAM NA BEIRA DO CAMINHO

São as pessoas que ouvem a Palavra de Deus e não a compreendem. Logo 
satanás vem e tira a semente que foi lançada no coração delas, para que elas  
não creiam e sejam salvas.

                                                                 _                                                                                                 
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS



                                                                                                                 EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

2 - AS SEMENTES QUE CAÍRAM NO SOLO ROCHOSO

São pessoas que ouvem a Palavra de Deus, e a recebem-na com alegria, mas  
não tem estabilidade, não tem raízes, crêem apenas por um tempo. Logo que 
chegam os problemas, as dificuldades, as perseguições, elas se desviam.

3 - AS SEMENTES QUE CAÍRAM ENTRE ESPINHOS

São pessoas que ouvem a Palavra de Deus e com o passar do tempo, com o  
corre-corre da vida e as atrações do mundo, sufocam a Palavra. Elas não tem 
tempo de ter intimidade com Deus, através da oração e do estudo da palavra e,  
por isso, os seus frutos não chegam a amadurecer (Lucas 8:14)

4 - AS SEMENTES QUE CAÍRAM NA BOA TERRA

São as pessoas que ouvem a Palavra de Deus, compreendem e a retém no 
coração  com perseverança.  Continuam tendo comunhão com Deus  e,  por 
isso, frutificam, produzindo 30, 60 a 100 vezes mais do que  foi plantado. 
Jesus veio ao mundo como um semeador para semear a palavra da vida.        

- Você já recebeu essa vida em Jesus?

Jesus preservou uma semeadura, certo de que teria uma colheita abundante.
Você que já tem Jesus no seu coração, semeou a Palavra de Deus no coração 
de seus amigos? Como fazer isso?

a) Use as ferramentas que você tem: oração, folhetos, cânticos, diálogo.

b) Selecione os versículos da Bíblia para falar com os seus amigos.

c) Converse com eles e leve-os ter desejo de conhecer o Senhor Jesus.

O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA PRODUZIR FRUTO?

1 - Sair do comodismo.

2 - Não  ter vergonha  de  falar de  Jesus. Temos que pregar a tempo e fora de 
     tempo.

3 - Lançar  a  semente,  porque  não  sabemos  em  qual  lugar  a  semente  vai 
     produzir fruto.

4 - Ser  perseverante,  não  desanimar  facilmente  apesar  das  perseguições e 
     atrações do mundo.

5 - Ter  alicerces   firmes  através  da  comunhão  e  intimidade  com  Deus.  É 
     preciso  investir  tempo  na  oração,  na  leitura da Palavra e na comunhão  
     com os irmãos. Dessa forma vamos produzir fruto em abundância.

                                                                 _                                                                                                 
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS
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“Os
que
foram

semeados
em
boa
terra

                                                                 _                                                                                                 
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são
aqueles

que
ouvem a
palavra

e a
recebem,

                                                                 _                                                                                                 
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS
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frutificando
a 30, 60
e a 100

por
um.”

Marcos
4:20

                                                                 _                                                                                                 
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS



                                                                                                                 EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

 
 
  

   2 – EXERCÍCIO –  

                                                                                                           

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma sementinha. 

                                                                 _                                                                                                 
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  9 e 10 ANOS

Certo homem saiu para plantar algumas _____________. Algumas caíram ao
                                                                Setnemes 

longo do ______________ e os ______________ as comeram. Outras caíram em
                ohnimac                sorassáp

solo _______________, onde havia pouca, terra e o sol as queimou. Algumas
              osohcor

sementes caíram entre os ____________, e estes a sufocaram. Mas algumas
                                         sohnipse

sementes caíram em terra boa e produziram muitos ____________.
                                                                                                                 soãrg

Procure as palavras na árvore e escreva nos espaços 
em branco:

“ Os que foram __________________

em boa ___________ são ___________

que ____________ a ____________ e a

______________, frutificando a ____

a ____ e a ____ por um.”

Marcos 4:20

palavra – ouvem

semeados – terra

aqueles – 100

recebem – 30 

60

Descubra as palavras trocadas e complete a história.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

8a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

  

   

                                     “A minha  alma engrandece ao Senhor, e o meu
                                      espírito se alegrou em Deus, meu Salvador”.
                                                       Lucas 1 : 46 e 47.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

- Mostrar o que é louvor e adoração a Deus.

- Levar  a  criança  a  adorar  a  Deus, oferecendo  um  verdadeiro 
  louvor.

- “A minha  alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou 
em Deus, meu Salvador”. Lucas 1:46 e 47

Cartaz de boca com versículo.

- Louvando a Deus

- A alegria de adorar a Deus



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Lucas 1:46, 47 e 49

A minha alma engrandece ao Senhor. (2x)

Meu espírito se regozija em Deus

Em Deus meu Salvador

Grandes coisas fez Ele para mim (2x)

Meu espírito se regozija em Deus

Em Deus meu Salvador.

                           

Lucas 1:1–80

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

Levar um ministro de louvor para ensinar aos alunos a
importância da música, do louvor e adoração a Deus.

Maria: Professora vestida com roupas daquela época,  lenço
na cabeça e túnica (ela contará a história).

Anjo: Homem vestido de branco.

Isabel: Lenço na cabeça e túnica.

• Ser criança crente é tão bom;
• Eu li na Bíblia (Aline Barros);



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Maria Eu me chamo Maria e sou noiva de José. Moramos na
cidade de  Nazaré.  Um dia,  eu estava  no meu quarto
orando  e  louvando  a  Deus,  quando  de  repente
apareceu o anjo Gabriel e disse-me:

Anjo “Parabéns,  alegre-se.  O  Senhor  Deus está  com você.
Você é abençoada do Senhor.”

Maria Eu me assustei e fiquei perturbada, pensando no que
significaria  esta  saudação e o  que o anjo queria  me
falar. Mas o anjo me disse:

Anjo “Maria, não se assuste. Não tenha medo. Deus resolveu
abençoá-la! Muito em breve você ficará grávida e terá
um menino e lhe dará o nome de Jesus. Ele será muito
importante,  Ele  será  chamado  o  Filho  de  Deus.  O
Senhor  Deus  lhe  dará  o  trono  de  Davi.  Ele  reinará
sobre  Israel  para  sempre  e  o  Seu  Reino  nunca
acabará.”

Maria Eu fiquei admirada e perguntei ao anjo: “Mas como eu
posso ter um filho? Eu ainda não me casei.”  O anjo
respondeu-me:

Anjo O Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus a
cobrirá com a Sua sombra, por isso, o menino que vai
nascer será Santo e será chamado de Filho de Deus. Eu
também  tenho  outra  novidade  para  você.  Há  seis
meses, sua prima Isabel também está grávida, apesar
da  sua  idade  avançada,  porque  para  Deus  nada  é
impossível. Todas as promessas de Deus se cumprem
fielmente.”

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Maria Sabe  o que respondi?  “Eu  sou  a  serva  do  Senhor  e
estou  pronta  a  fazer  tudo  quanto  for  necessário,
conforme a palavra de Deus.” Quando acabei de falar
imediatamente  o  anjo  Gabriel  foi  embora  e
desapareceu. Depois de alguns dias, que o anjo Gabriel
apareceu,  eu resolvi  visitar  a  minha prima Isabel  na
região  montanhosa  da  Judéia.  Quando eu cheguei  e
entrei na casa do sacerdote Zacarias e cumprimentei
Isabel, sabe o que aconteceu? O nenê mexeu de alegria
dentro da sua barriga e Isabel ficou cheia do Espírito
Santo e falou em voz alta.

Isabel Você é abençoada por Deus entre todas as mulheres e
o seu Filho também é Bendito. Que grande honra é que
a mãe do meu Senhor me visite? Quando você entrou e
me cumprimentou o meu nenê estremeceu de alegria
dentro de mim. Você creu que Deus faria o que disse e
Ele deu-lhe esta maravilhosa benção.

Maria Eu fiquei tão feliz que comecei a cantar:
A minha alma engrandece ao Senhor, (2x)
Meu espírito se regozija em Deus,
Em Deus me Salvador.
Grandes coisas fez Ele para mim (2x)
Meu espírito se regozija em Deus,
Em Deus meu Salvador.
Eu louvei ao Senhor porque Ele prestou atenção na sua
humilde  serva.  E  de agora  em diante,  todos vão me
chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso
fez grandes coisas para mim. O Seu Nome é Santo e
Sua  misericórdia  e  bondade  vão  de  geração  em
geração.  Ele  levanta  a  Sua mão satisfaz  os  que tem
fome  e  manda  embora  os  ricos  de  mãos  vazias.  Ele
cumpriu  todas  as  promessas  que  fez  aos  nossos
antepassados.  Ele  socorreu  Abraão  e  seus
descendentes. Eu louvei a Deus agradecendo por tudo
o  que  Ele  estava  fazendo  na  minha  vida.  Vocês
conheceram uma parte da minha história. Na próxima
aula  vocês  verão  o  que  vai  acontecer.  Você  louva  e
agradece  a  Deus  as  bênçãos  recebidas?  Quais  as
bênçãos que você quer agradecer?

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

Momento de louvar e agradecimento

Material – papel ofício rosa, lápis ou caneta.

Recurso – Bocas duplas de papel ofício rosa.

Distribua  entre  os  alunos.  Deixo-os  escreverem  as  bênçãos
recebidas. Coloque as bocas numa caixa de presente. Faça um
círculo e ore agradecendo a Deus.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“A minha
alma

engrandece
ao Senhor,

e o
meu

espírito
                                                                   _                                                                                                   

                                                                             PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

se alegrou
em

Deus,
meu

Salvador”.
Lucas

1:46,47
                                                                   _                                                                                                   

                                                                             PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

     

              e o meu                 A minha                  meu                 engrandece           se alegrou
               espírito                    alma                 Salvador                    ao                     em Deus
                                                                                                         Senhor

   “                                                                                                .

                                                                               .” Lucas 1:46, 47

  

   2 – EXERCÍCIO -   

   

        Espírito Santo           Filho            menino           mensagem             Isabel

   3 – CONCURSO - 

    Se você decorou o versículo e fez o exercício, cole o seu 1º adesivo. 

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

Preencha  os  espaços  em  branco,  usando  as  palavras
escritas nas nuvens.

Numerar  os  corações  na  ordem  certa  e  escreva  o
versículo no espaço em branco.

A – Um anjo veio a Maria para dar-lhe uma ____________________ especial.

B – Você terá um __________________, um Rei cujo reino jamais terminará.

C – Maria foi visitar a sua prima ____________ e ela sentiu seu nenê mover- 
       se dentro dela.

D – Isabel ficou cheia do ____________________________________________.

C – Um anjo falou a José no sonho, explicando quem era O ______________.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

9a
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                                  .     
                                      

                                       

  

   

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

- Mostre  que  o  nascimento de Jesus foi diferente do nascimento 
  das outras pessoas.

- Mostre  que  Jesus foi humilde, tornando-se homem, para vir ao 
  mundo e nos salvar dos nossos pecados.

- Dê  oportunidade  aos  alunos  para  que deixem Jesus nascer na 
  vida deles.

   - “Porque um menino nos nasceu, um Filho se nos deu: o governo
      está  sobre  os  Seus  ombros  e   o Seu nome será: Maravilhoso, 
      Conselheiro,  Deus  Forte,  Pai  da Eternidade, Príncipe da Paz.”  
      Isaías 9:6

CARTAZ DE UM MENINO

- Deus cumpre a Sua Palavra

- Deus prometeu  e  cumpriu  Sua promessa  enviando o 
  Seu  Filho  ao   mundo   para  nos  salvar   dos   nossos 
  pecados e da morte eterna.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“  Num berço de palha  ”  

Cânticos de Salvação para crianças - vol. 1, nº 81

“  Noite de Paz”  

Cânticos para crianças - nº 183

               

   

    

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

Levar um jornal

Quase tudo o que lemos nos jornais, consiste em más notícias:
guerras, crimes, acidentes e violência.

A palavra “Evangelho” é o oposto daquilo que sempre lemos,
porque significa “boas noticias”.

O Evangelho nos fala em paz, amor e esperança.

Maria recebeu a boa notícia através de um anjo.

Qual será a notícia tão importante?

Colar fichas com as palavras mais importantes da história em
caixas de presente.

- Gênesis 3:15; 12:3; Mateus 1:18-25; Lucas 2:1-21
  Números 24:17; Miquéias 5:2; Isaías 7:14-16; 9:6, 7

Maria José Jesus

• Ding-dong, os sinos tocam em Belém;
• Bate o sino pequenino sino de Belém;



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

informações

vocabulário

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

* Os  dois  evangelhos - Mateus  e  Lucas - narram  a história do 
  nascimento  de  Jesus,  sendo  que   Mateus   descreve   Jesus
  como Rei e Lucas o descreve como o Filho do Homem.

* O nome Jesus quer dizer: “Jeová é Salvador”

* A palavra Belém significa “Casa de pão”
  Os profetas  consideravam  esta cidade como o lugar indicado 
  para o nascimento do Messias: ( Miquéias  5:2).

* A palavra Nazaré significa verdejante, rebento.
  Nazaré  é  o nome da  cidade  da Galiléia onde Jesus passou a 
  sua infância e adolescência.

* Envolverá = cobrirá, revestirá.

* Render = sujeitar, submeter, ofertar.

* Gerar = criar, dar existência.

* Reputação = fama, nome, conduta.

* Preservar = defender, resguardar.

* Revelar = descobrir, mostrar.

* Recenseamento = cadastro, contagem, numeração.

* Estalagem = pousada, albergue, hospedaria.

* Estrebaria = curral.

* Repletas = muito cheias, lotadas.

* Atemorizados = assustados.

* Envolta = embrulhada.

* Divulgar = tornar conhecido, publicar.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Desde o princípio da criação,
quando  Adão  e  Eva  pecaram,
houve  a  separação  do  homem  de
Deus.  A  partir  deste  momento,  o
Senhor  Deus prometeu  ao  homem
um  descendente  que  iria  ferir  a
cabeça da serpente (Gênesis  3:15),
libertá-lo do pecado e reaproximá-
lo de Deus 

Deus começou  a  anunciar  a
vinda do  Salvador, no decorrer da
história,  por  meio  dos  patriarcas,
reis,  profetas  e  juízes.  Através  do
patriarca Abraão, todas as famílias
seriam benditas (Gênesis 12:3). Por
meio de Isaías,  Deus falou sobre a
vinda  e  o  governo  do  Messias
(Isaías  9:6,  7).  Também  com  os
profetas  Daniel  e  Miquéias,  Deus
reafirmou  a  Sua  promessa
(Daniel  9:25;  Miquéias  5:2)  de
salvar o homem do pecado.

Passaram  uns  400  anos  sem
que Deus falasse ao povo. Ele ficou
em silêncio preparando tudo para o
grande  acontecimento.  Decorrido
este tempo de silêncio,  Deus enviou
o  anjo Gabriel à cidade de  Nazaré
para dizer  a  uma jovem chamada
Maria que ela havia sido escolhida
para ser a mãe do Messias.

Maria,  não  entendendo  o
anjo,  perguntou-lhe:  “Como  será
isso,  pois  ainda  eu  não  sou
casada?”

O  anjo respondeu-lhe:  “O
Espírito Santo virá sobre você e o
poder de Deus a envolverá, por isso
a  criança que  irá  nascer  será
chamada Filho de Deus.”

Maria sentiu-se  feliz  com  a
escolha  e  rendeu-se  ao  Senhor
dizendo-lhe:  “Cumpra-se  em  mim
segundo a Tua Palavra”. E, então,
ela cantou louvando ao Senhor.

Maria conhecia  a  Deus
através  dos  livros  de  Moisés,  dos
Salmos  e dos  profetas  e  aguardou
com alegria o nascimento do  Filho
de Deus.  Maria, diferentemente de
Zacarias, não duvidou do poder de
Deus.

O  nascimento  de  Jesus foi
diferente do nascimento de todas as
pessoas,  pois  Ele  foi  gerado  pelo
poder do Espírito Santo.

Maria sacrificou  a  sua
reputação para cumprir a vontade
de  Deus.  Ela  sabia  que  corria  o
risco  de  ser  abandonada  pelo  seu
noivo José.

José amava  Maria e  pensou
em    deixá-la    secretamente,    pois
ele sabia que uma moça que tivesse
traído o seu noivo seria apedrejada
e  ele  queria  preservar  a  sua
reputação evitando um escândalo.

Mas,  um  anjo do  Senhor
apareceu-lhe num sonho e revelou-
lhe  o  que  estava  acontecendo,
dizendo-lhe para não temer receber

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Maria como  esposa,  pois  o  que
estava sendo gerado nela era obra
do  Espírito Santo.  José recebeu  a
mensagem  e  recebeu  Maria como
esposa.

Quando  o  bebê  estava  para
nascer, o imperador César Augusto
ordenou  um  recenseamento  em
toda  a  nação.  Todas  as  pessoas
deveriam  alistar-se  na  cidade  em
que tinham nascido.  Como José  e
Maria eram de Belém, teriam que
viajar até lá para se alistarem.

O  imperador  estava  sendo
usado como instrumento nas mãos
de  Deus,  pois  Deus queria  que
Jesus nascesse  em  Belém para  se
cumprir o que diziam os profetas.

Maria e  José prepararam-se
para a longa viagem até Belém, que
ficava  numa distância  de  mais  ou
menos 200 quilômetros de Nazaré.

Chegando  em  Belém,  eles
procuraram  um  lugar  onde
pudessem  hospedar-se,  mas
infelizmente,  todas  as  estalagens
(hotéis) estavam ocupados e eles só
encontraram  lugar  numa
estrebaria (lugar  onde  os  animais
ficavam no inverno).

Naquela noite, nesse lugar tão
humilde,  no  meio  dos  animais,
nasceu o Salvador prometido.

Jesus não  nasceu  em
Jerusalém.  Um rei  deveria  nascer
na  capital  da  nação.  Mas,  Ele
nasceu  numa  aldeia  chamada
Belém. O Rei Jesus não nasceu num
palácio,  nem  num  hotel  cinco
estrelas, nem num hospital luxuoso.

As  estalagens  e  pensões
estavam  repletas  de  gente.  Não
havia lugar para eles.  Jesus nasceu
numa estrebaria.

O Filho de Deus não teve nem
um quarto para nascer e nem uma
cama para dormir a Sua primeira
noite.  Ele  dormiu  numa
manjedoura,  (no  lugar  onde  os
animais  comem)  sem  conforto,
rodeado pelos animais.

A humildade do Senhor Jesus
foi muito grande. Ele desceu do céu,
do  Seu  trono  e  nasceu  numa
humilde  manjedoura vindo  ao
mundo para nos salvar dos nossos
pecados e nos dar a vida eterna.

Não havia  lugar  para  José e
Maria em nenhuma hospedaria.

Não  havia  lugar  para  o  Rei
dos Reis nascer.

Será que há lugar na sua vida
para  Jesus? Abra o seu coração e
deixe Jesus nascer na sua vida.

E  você,  que  já  O  conhece,
anuncie  aos  outros.  Mostre  o  que
Jesus fez e continua fazendo na sua
vida e no mundo.

                                                                   _                                                                                                   
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                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

O nascimento de Jesus

SIGA AS INSTRUÇÕES :

1 - Qual era o nome da cidade que José e Maria moravam? (Se
acertar  ande  duas  casas,  se  errar  permaneça  no  mesmo
lugar).

2 - Qual  o nome do esposo de Maria? (Se acertar  ande uma
casa, se errar permaneça no mesmo lugar).

3 - Quem veio falar com Maria,  que ela estava esperando um
neném? (Se acertar avance três casas,  se errar volte uma
casa).

4 - Se você sabe o decreto do Imperador César,  avance duas
casas.

5 - Qual o nome da cidade de Jesus nasceu? (Se acertar avance
duas casas, se errar volte uma casa).

6 - Se José e Maria acharam lugar na hospedaria? (Se acertar
avance duas casas, se errar volte uma casa).

7 - Jesus nasceu numa manjedoura? (Se acertar  avance duas
casas).

8 - Quem são os pais de Jesus? (Se acertar avance duas casas,
se errar volte uma casa).

9 - José e Maria foram dormir num hotel? (Se acertar avance
duas casas, se errar volte uma casa).

10 - Quem é o presente que Deus nos deu? (Se acertar avance
quatro casas).



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

PARTIDA

CHEGA
DA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Porque
um menino
nos nasceu,

um Filho
se nos
deu: o

governo
                                                                   _                                                                                                   

                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

está sobre
os Seus
ombros
e o Seu

nome será:
Maravilhoso,
Conselheiro,
                                                                   _                                                                                                   

                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Deus Forte,
Pai da

Eternidade,
Príncipe
da Paz”.
Isaías
09:06

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Deus
Salvador
Jesus
Anjo

Gabriel
Maria
Nazaré

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Espírito
Santo

Criança
Filho de

Deus
José
César

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Augusto
Belém

Estrebaria
Manjedoura
Pastores

Rei
Cristo

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

C D F G L M N P R S

     

              

   

  

   2 – EXERCÍCIO -   

   F G J E S U S
N A Z A R É M
W B B L Q D A
Q R C É S A R
I I Z X E R I
B E L É M H A
N L T H A P J

   3 – CONCURSO - 

    Se você decorou o versículo e fez o exercício, cole o seu 2º adesivo. 

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

Encontre as palavras, circule-as e complete as frases.

Complete o versículo com as consoantes.

“__o__que      u__       __e__i__o       __o__       __a__ __eu,       u__       __i__ho

__e      __os      __eu;     o     __ovê__ __o      e__tá      __ob__e     o__      __eu__

o__b__o__       e       o       __eu        __o__e        __e__á:        __a__avi__ho__o,

__o__ __e__hei__o,      __eu__      __o__te,      __ai       __a       ete__ __i__a__e,

__ __í__c__ __e     __a       __az.”  Isaías 9: 6

A - Nome do Filho de Deus __________________________________________

B - Anjo que anunciou o nascimento de Jesus      __________________________

C - Imperador que decretou o censo  __________________________________

D - Nome da mãe do Salvador   _______________________________________

E - Cidade onde Jesus nasceu        _______________________________________



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

10a A LUZ MARAVILHOSA É JESUS

A LUZ 
MARAVILHOSA 
É JESUS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       

                               
                                  .     
                                      

                                       

  

  

      

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

- Mostrar que a verdadeira “Luz” é Jesus na nossa vida.

   - “Jesus é a Luz do mundo”. João 8:12

Colar as palavras do

versículo nas velas.

- A luz do Natal

- Jesus é a Luz do mundo

“Jesus é a Luz do
mundo.”

João
8:12

A LUZ É JESUS

A Luz é Jesus



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

motivação

aplicação

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

(levar uma lanterna)

· Para que serve uma lanterna?
· Como você se sente quando falta luz na sua casa?
· Você tem medo do escuro?

Nós não precisamos ter medo do escuro, pois na Bíblia fala:   “O
Senhor  é  a  minha  luz  e  a  minha  Salvação,  de  quem temerei
medo?” Salmo 27:1

RECURSO - uma lanterna ou uma vela.

- um visual de menino com a barriga vasada, para
colocar  um  papel  celofane  preto  e  um  papel
transparente.

CELOFANE (PRETO) – Lanterna acesa atrás do visual.

São  as  pessoas  que  tem  pensamentos  impuros,  que  falam  e
praticam atos que desagradam ao Senhor.

“Caso  a  luz  que  há  em  ti  sejam  trevas,  que  grandes  trevas
serão”. Mateus 6:33

CELOFANE (TRANSPARENTE) – Lanterna acesa atrás do visual.

É a pessoa que brilha na escuridão. Ela coloca Jesus no centro
da sua vida. Tudo que ela faz, ou pensa, ou fala, a sua luz está
sempre brilhando. Os outros vêem a Luz de Cristo brilhar na sua
vida. Deixe Jesus brilhar na sua vida neste Natal. Quando Jesus
chega, a escuridão desaparece.

Os frutos da luz são: bondade, Justiça e Verdade – Efésios 5:9



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Recurso  –  Visuais de velas com as referências bíblicas.

É  tão  ruim  andar  por  uma  rua  escura,  sem  iluminação.  Como  Deus  é
maravilhoso  de  ter  permitido  ao  homem  descobrir  a  eletricidade.  Quantos
benefícios a luz nos traz! Deus criou a luz. É tão lindo ver o céu estrelado, deitar a
noite, sabendo que no outro dia, temos a luz, o sol.

Há 4 tipos de luz:

1 – A Luz natural  –  Gênesis 1:4

“E viu Deus que a luz era boa; e fez separação entre a luz e as trevas.”

2 – A Luz artificial  –  Atos 16:29 (Paulo e o carcereiro).

Vela, lanterna e luz elétrica.

3 – A Luz extraordinária  –  Salmo 78:14

A luz do povo no deserto.

4 – A Luz Divina  –  Tiago 1:7; I João 1:5; João 8:12

Deus é a Luz.

Hoje eu quero falar de uma outra Luz. Não a luz elétrica, a luz do dia, a luz
das estrelas e nem a luz da lua. Eu vou falar de uma Luz Divina: Jesus é a Luz do
mundo.  Jesus  nasceu,  morreu  e  ressuscitou  para  sermos  luz.  Enquanto  Jesus
estava no mundo, Ele era a Luz (João 9:5). Mas, agora quem segue a Jesus terá a
luz  da  vida  (João  8:12).  Nós  somos  chamados  para  brilhar  nesta  terra,  para
iluminar as pessoas que estão a nossa volta. A luz é calor e energia.

1 – A luz da vela

A luz é feita de cera (mostrar). O pavio da vela continua acesso enquanto a
chama vai derretendo a cera.  Nos somos comparados como uma vela acessa que
vai queimando as impurezas da nossa vida. Deixe o fogo de Deus queimar a sua
vida. Porque usamos velas no Natal?

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

A LUZ É JESUS

?



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Martinho  Lutero  diz  que  ao  caminhar  numa noite  fria  de  Natal  ele  viu
milhares de estrelas brilhando, através de galhos de um pinheiro coberto de neve.
Maravilhado, ele cortou um galho do pinheiro e levou para casa e o enfeitou com
velas acessas, a fim de mostrar aos filhos como tinha sido bonita a cena da floresta.
Com o surgimento da luz elétrica, as velas foram sendo substituídas por pequenas
lâmpadas coloridas.

2 – A luz da candeia, do candelabro e da lamparina

“Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o
candelabro, para que haja lâmpada acessa continuamente.” Levíticos 24:2.

- Qual foi a ordem de Deus? Traga azeite.

- Como era o azeite? Puro.

- De onde era feito o azeite? Das oliveiras. Jesus é comparado à oliveira.

- Como  o  azeite  deveria  ser? Batido  e  moído. Jesus  foi  moído  pelas  nossas 
  transgressões. O azeite simboliza o Espírito Santo.

- Para que serve o azeite? Para que haja lâmpada acessa continuamente.

A luz da candeia, do candelabro e da lamparina tem que estar cheia de azeite para
poder brilhar continuamente, ou seja, por todo o dia. Não podemos faltar azeite. E
uma  vigilância  total.  A  lamparina  não  pode  apagar.  Sem  o  óleo  o  pavio  vai
queimando e acaba como uma fumaça preta com um cheiro ruim. A vida sem o
óleo do Espírito Santo, exala um cheiro ruim.

3 – A luz elétrica

É a mais potente das luzes. Para acendê-la tem que ser conectado em uma
fonte de energia. Jesus é a nossa energia. Temos que estar conectados com Jesus o
tempo todo,  através  da leitura da Palavra de Deus,  da oração e da comunhão.
Assim podemos brilhar na casa, na família, na escola, no trabalho e em todos os
lugares que estivermos. “Se a chama que está em ti se apagar, muitos ao seu redor,
irão morrer de frio.”

Como a sua luz pode brilhar nesse Natal?

1 – Crer em Jesus para se tornar filho da luz. João 12:36
2 – Andar como filhos da luz. Efésios 5:8
3 – Seguir a Jesus. João 8:12
4 – Brilhar em todo lugar intensamente. Provérbios 13:9
5 – Praticar a verdade. João 3:21
6 – Alegrar-se com a luz. João 5:35
7 – Ser luz para os outros. Atos 13:47
8 – Ter comunhão uns com os outros. I João 1:7
9 – Amar a seu irmão. I João 2:10

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

?



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Dinâmica do fósforo

Dinâmica das 2 velas

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

Objetivo  – Conhecer um pouco de cada um.

Recurso  – Uma caixa de fósforo.

Desenvolvimento  – Os participantes devem estar em circulo. A caixa
de fósforo é passada para cada pessoa, que deve
acender  o  fósforo  e  falar  (enquanto  a  chama
estiver  acessa),  como  ela  pode  ser  luz  neste
Natal.

Esta dinâmica pode ser feita também no final do ano:

- Quais as bênçãos recebidas neste ano?

- Quais os desafios para o novo ano?

Objetivo  – Refletir sobre os projetos realizados no decorrer no ano e
sonhos para o próximo.

Recurso  – 2 velas, sendo uma usada e outra nova.

Desenvolvimento –  Os  participantes  assentam em círculo.  O líder
acende a vela usada e diz: - Esta vela que está acabando é você, e ela
representa as suas atividades realizadas nesse ano que passou. Muitos
projetos você não terminou,  outros nem começou. Fale um minuto
quais  as  atividades  que  você  conseguiu  realizar  e  as  que  não
conseguiu.
Todos os participantes devem falar enquanto a vela passa entre eles.
Depois que todos falarem o líder acende a vela nova e diz:

- Essa vela é você no próximo ano. Quais os seus objetivos?

Passar a vela entre os participantes. Dê uns minutos para cada um
falar dos seus objetivos para o próximo ano. Termine com uma oração
entregando os seus objetivos e projetos para Jesus.

Refletir sobre os projetos realizados

daqui em diante



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Porque
Deus

amou ao
mundo de

tal maneira
que deu o
Seu Filho

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

unigênito,
para que

todo o que
Nele crê

não
pereça,

mas tenha

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

a vida
eterna.”

João
3:16

LUZ
Natural

Artificial
                                                                   _                                                                                                   

                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Espetacular
Divina
Vela

Candeia
Candelabro
Lamparina

Elétrica

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

11a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

  

   

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

“Porque os meus olhos já viram a tua Salvação, a qual preparaste
diante de todos os povos: luz para revelação aos gentios e

para glória do Teu povo de Israel.” Lucas 2:30-32

- Agradeça a Deus porque Ele enviou o Salvador prometido.

- Deixe que Deus revele os seus planos a você.

- “Porque os meus olhos já viram a tua Salvação, a qual preparaste
diante de todos os povos: luz para revelação aos gentios e para glória

do Teu povo de Israel.” Lucas 2:30-32

Colocar as estrelas no quadro.

- Deus revela os seus planos às pessoas

- Deus  revelou  aos  magos  do  Oriente, através de uma 
  estrela,   que   o   Messias   tinha   nascido.  Os   magos 
  também adoraram o Salvador.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“  É Natal de Cristo  ”  

Cânticos de Salvação para crianças - vol. 3, nº 66

“  Noite de Paz”  

Cânticos para crianças - nº 183

“  Os Sinos de Natal”  

Cânticos para crianças - nº 192

                           

Mateus 2:1-12; Isaías 42:6; 49:6;

Números 24:17; Miquéias 5:2

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

Levar um presente

Quem gosta de receber um presente?

A gente fica curiosa de receber um presente, não é?

O que você faz, quando recebe um presente?

Você o guarda sem abrir?

Ou você abre bem depressa para ver o que é?

Deus mandou um presente para cada um de vocês

• Eu sou grato por tudo que tenho;
• Muito obrigado (Diante do Trono);



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                              
                              JESUS                         MAGOS

            ESTRELA                   HERODES                        DEUS

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

VARAL

Fazer cartazes em formato de estrelas com as palavras mais
importantes da lição para colocá-las no varal.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

informações

vocabulário

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

Sinagoga - Lugar  destinado  à  oração e também utilizado 
  como tribunal e escola.

José - Significa “possa Ele acrescentar”

Simeão  - Significa “audição”

Ana  - Significa “graça”

Magos  - Casta religiosa, astrólogos, sábios. Adoravam 4 
  elementos: o fogo, o ar, a terra e a água.

- Interpretavam     os    sonhos    e    se     diziam
  possuidores do dom da profecia. 

Consagrar - Dedicar, oferecer por culto.

Piedoso - Aquele que tem amor às coisas religiosas.

Revelar - Descobrir, mostrar.

Privilégio - Deferência, permissão especial.

Transmitir - Comunicar.

Consumação - Finalização.

Obter - Conseguir, alcançar.

Júbilo - Alegria, contentamento.

Intenção - Desejo, vontade, propósito.

Siclo - Moeda de prata que pesava mais ou menos seis
gramas.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Quando  Jesus nasceu,
ninguém estava sabendo, a não ser
uns  poucos  homens  sábios  do
Oriente  -  os  reis  magos.  Eles
olharam  para  as  estrelas  e  viram
uma nova  estrela mas brilhante do
que  as  outras.  Sendo  gentios,  eles
provavelmente  tinham  algum
conhecimento  da  profecia  de
Balaão  que  profetizou  acerca  da
estrela e do cetro (Números 24:17).

Por  isso  resolveram
acompanhar  a  estrela. Foram,
então,  até  Jerusalém e
perguntaram: “Onde está o recém-
nascido  Rei dos  judeus?  Porque
vimos  a  Sua  estrela no  Oriente  e
viemos para adorá-lO.”

Herodes ficou  perturbado,
juntamente  com  toda  Jerusalém,
porque  ele  era  rei. Se  outro  rei
havia  nascido,  ele  perderia  o  seu
trono.  E  ele  não  queria  isso.  Ele
chamou, então,  todos os fariseus e
escribas  para  perguntar-lhes  onde
o  rei deveria  nascer (Herodes  não
devia  ler  as  Escrituras  e  também
não estava interessado nas coisas de
Deus,  porque  senão,  ele  saberia
onde Jesus tinha nascido).

Foi preciso  Deus mandar uns
magos do  Oriente  seguindo  uma
estrela para eles acordarem para o
fato  de  que  Jesus,  o  Rei  dos  reis
viria ao mundo.

Os  sacerdotes e  escribas
responderam:  “Em  Belém da
Judéia,  porque  Miquéias  escreveu

no  capítulo  5,  versículo  2:  “E  tu,
Belém,  terra  de  Judá,  pequena
demais, mas de ti sairá o que há de
reinar em Israel”.

Os  sacerdotes conheciam  a
Palavra,  mas  não  se  preocuparam
em procurar o Rei prometido.

Herodes chamou  os  magos e
obteve deles a época exata em que
viram a  estrela pela  primeira vez,
pediu-lhes  para  procurarem  pelo
menino e,  quando  o  tivessem
encontrado, comunicassem com ele,
para  que  também  ele  pudesse  ir
adorá-lO.

Quando os sábios começaram
a  caminhar,  a  estrela apareceu
novamente.  Eles alegraram-se com
grande  júbilo  e  foram  seguindo-a
até Belém.

Logo  a  estrela parou  numa
casa  e  entrando,  viram  o  menino
com  Maria,  sua  mãe.  Eles  se
ajoelharam-se  e  adoraram  o
menino, dando-lhe presentes: ouro,
incenso  e  mirra.  Os  magos
voltaram  alegres  para  o  seu  país.
Eles  não  passaram por  Jerusalém
para avisar ao  rei, porque  Deus os
preveniu,  em  sonho,  para  que
regressassem à sua terra por outro
caminho,  pois  a  intenção  do  rei
Herodes era matar o menino.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

José  também foi  avisado  em
sonho do  perigo  que  corria  o
menino,  por  isso  foi  para  o  Egito
com Maria e Jesus. Ali ficaram até
a morte do rei Herodes.

O  rei Herodes ficou  furioso
quando  descobriu  que  os  reis
magos o  haviam  enganado  e
mandou matar todos os meninos de
Belém de 2 anos para baixo. 

Depois  que  Herodes morreu,
um anjo apareceu a José, em sonho
e lhe disse para voltarem a Israel.
Eles      voltaram       imediatamente

e foram morar em Nazaré.
Deus revelou  o  Seu  plano

para  os  reis  magos do  Oriente  e
eles,  que  não  eram  israelitas,
adoraram o  menino Jesus,  Rei dos
judeus.

Foi preciso que Deus enviasse
uns  magos do  Oriente  para  Israel
despertar  e  saber  que  o  Rei
prometido tinha nascido.

Agradeça a  Deus, porque Ele
enviou o Salvador,  não só para os
judeus,  mas  também  para  os
gentios. (não judeus)

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

AS ESTRELAS

Logo que os alunos chegarem na classe receberão um marcador
de  Bíblia  numerado  com  uma  estrela  e  o  versículo  da  lição.
Sorteie alguns números e faça perguntas da lição. A criança que
acertar ganha, um bombom.

“Porque os meus olhos já viram a tua Salvação,
a qual preparaste diante de todos os povos: luz
para revelação aos gentios e para glória do Teu
povo de Israel.” Lucas 2:30-32



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Porque
os meus

olhos
já viram

a Tua
Salvação,

a qual
                                                                   _                                                                                                   

                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

preparaste
diante de
todos os
povos:

luz para
revelação

aos gentios
                                                                   _                                                                                                   

                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

e para
glória
do Teu
povo de
Israel”.
Lucas

2:30–32
                                                                   _                                                                                                   

                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

José
Maria
Jesus
Menino

Jerusalém
Espírito
Santo

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Filho
Deus

Salvador
Estrela
Magos
Rei

Herodes
                                                                   _                                                                                                   

                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Magos
Belém

Sacerdotes
Presentes
Sonho
Egito
Nazaré

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

     

              

   

  

   2 – EXERCÍCIO -   

     3 – EXERCÍCIO   – Risque o que os magos trouxeram para Jesus:

   4 – CONCURSO - 

    Se você decorou o versículo e fez o exercício, cole o seu 4º adesivo. 

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  9 e 10 ANOS

Relacione as cidades com os eventos que ocorreram nelas.

Descubra as palavras trocadas e complete o versículo.
Lucas 2 : 30 - 32

“Porque os meus ______________ já viram a Tua _________________, a qual 
    S O H L O       O Ã S A V L A S

preparaste __________ de todos os __________: luz para _________________

                   E T N A I D    S O V O P        O Ã Ç A L E V
E R

aos _____________ e para ____________ do teu povo de  _____________.”
 S O I T N E G               A I R Ó L G    L E A R S I

Belém - ( 1 )

Oriente - ( 2 )

Egito - ( 3 )

(   ) - Lugar de onde vieram os reis magos.

(   ) - Cidade onde Jesus nasceu.

(   ) - Lugar para o qual José e Maria fugiram com medo 
         do rei Herodes.

PRATA OURO PERFUME INCENSO MIRRA
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                      “Tu vens                                  eu, porém,
                        contra mim                             vou contra ti
                    com espada                              em nome do
                    e com lança                              Senhor dos   
                        e com                                    Exércitos”.
                       escudo,                                    I Samuel
                                                                              17:45

                                                                                                                                                                     
                                                                                             PROJETO SOLDADO DE JESUS 9 E 10 ANOS

- Incentivar o aluno a obedecer aos seus pais e a Deus.

- Ensinar o aluno  a confiar em Deus, pois Ele lhe dá coragem nas 
  horas  difíceis  e perigosas  para  vencer todos os gigantes da sua 
  vida.

 - "Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu,
porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos." I Sm 17:45

- A obediência, a coragem e a confiança em Deus

- Davi  era  obediente  a  Deus  e  ao  seu  pai.  Ele  teve 
  coragem e confiou em Deus para vencer o gigante.

Cartazes em formato de escudo, com o versículo dentro.

- I Samuel 10; 17
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cartazes em formato de escudo

Distribuir entre os alunos alguns cartazes em formato de escudo
com  os  dizeres  da  história.  À  medida  que  for  contando  a
história, o aluno levanta o escudo.

Davi Guerra

Gigante
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Mapa

Mar
Morto

* Judá

* Gate

* Jerusalém

* Belém

* Etã

* Rama

* Silo

Mar

Mediterrâneo

R
io

 J
o
rd

ão
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Davi – significa “Amado”

Golias – significa “Exílio”

Davi foi enviado por seu pai ao acampamento dos israelitas, para saber
notícias dos seus 3 irmãos que estavam na guerra contra os filisteus. Quando
ele chegou, ele viu o gigante Golias, da cidade de Gate, desafiando o povo de
Israel e os soldados amedrontados fugiam dele. Davi revestiu-se de coragem e
foi oferecer seus serviços ao rei Saul. Davi era um jovem pastor e não um
guerreiro. Mas, ele tinha uma coisa que os outros não tinham. Ele não tinha
medo de nada, porque ele conhecia e confiava em Deus. O rei a princípio não
acreditou nas possibilidades de Davi vencer o gigante, mas depois que Davi
argumentou, o rei cedeu ao seu pedido. Davi vestiu a  armadura do rei, mas
ele não conseguiu andar com ela. Ele pegou o seu cajado, passou perto de um
ribeiro,  apanhou  5  pedrinhas  e  colocou  no  seu  alforje  de  pastor.  Ele  foi
aproximando-se do gigante filisteu. Quando o gigante viu Davi, ele ficou com
raiva e desprezou-o dizendo-lhe: "Venha e darei a sua carne as aves do céu e
as bestas feras do campo." Mas, Davi respondeu-lhe: "Você vem a mim com
espada, com lança e escudo. Eu, porém vou contra você em nome do Senhor

dos Exércitos, a quem você tem afrontado". "Hoje mesmo o Senhor entregará
você nas minhas mãos. E toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não
com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra."

Davi pegou uma pedra no alforje, colocou na sua funda e atirou na testa
do gigante Golias. E sabem o que aconteceu? Ele caiu. Quando os filisteus o
viram no chão, fugiram com medo. Os israelitas os perseguiram e venceram a
batalha.

Como Davi conseguiu vencer um gigante tão grande?
Sabem por que?
Ele confiou na força do Senhor.

Nos também temos gigantes dentro de nós e muitas vezes fugimos deles.
Nós precisamos derrotá-los. Davi não precisou usar a armadura do rei Saul.
Nós  temos  a  armadura  do  cristão  para  vencer  os  nossos  inimigos.  Em
Efésios 6:10-18 nos fala dessa armadura. Uma das peças dessa armadura é a
espada.  Á Bíblia  nos fala  em Hebreus 4:12,  "A Palavra de Deus é viva  e
eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até
ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir
os pensamentos e propósitos do coração."
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Quais são alguns gigantes que perturba você e que precisam ser derrotados?
Será o medo, desânimo, complexo, falta de fé, fofoca?

Você não precisa fugir  desses  gigantes.  Enfrente-os  e  vença-os  como Davi
venceu o gigante Golias.

Como você pode vencê-los?

Com a Palavra de Deus, a oração, a coragem e a confiança em Deus. Você
pode vencer todos os gigantes da sua vida. "Em todas as coisas, porém, somos
mais que vencedores, por meio daquele que nos amou" Romanos 8:37.

Davi se tornou o 2º rei de Israel. Ele foi um pastor corajoso, um músico,
um poeta. Davi tinha 30 anos, quando ele começou a reinar. Ele reinou 40
anos. Ele teve lutas, conquistas e alcançou muitas vitórias. Ele confiava em
Deus e qualquer coisa que ele ia fazer, ele consultava ao Senhor. Por isso, o
desenvolvimento  do  seu  reino  foi  tão  espetacular.  Ele  foi  chamado
"O homem segundo o coração de Deus."

CONCLUSÃO

* Quanto  mais  você tiver intimidade com Jesus, você vai receber mais poder
   e coragem para lutar contra os gigantes da sua vida.

* Obedeça as ordens de Jesus através dos ensinamentos da Sua Palavra e siga
   o General que é Cristo Jesus.

* Coloque a armadura de Deus e vença a guerra.

DEBATE

Quais são alguns gigantes na sua vida? Como vencê-los?

VOCABULÁRIO

Desafiar = Chamar a luta, afrontar.

Revestir = Vestir outra vez, cobrir-se.

Alforje = Sacola com dois bolsões, tipo mochila.

Eficaz = Persuasivo, eficiente, convincente.

Gumes = Lado afiado, cortante.

Discernir = Distinguir, diferenciar, separar.

Argumentar = Discutir, apresentar. 
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Jogo dos escudos

Logo que as crianças chegarem, colocar os crachás numerados
seus nomes em formato de escudo. Sortear alguns números. As
crianças sorteadas devem responder as perguntas da lição.

Murilo
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“Tu vens
contra mim
com espada
e com lança

e com
escudo,

eu, porém,
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vou contra
ti em nome
do Senhor

dos
Exércitos.”
I Samuel

17:45
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Davi
Samuel
Gigante
Golias 

Rei
Saul
Gate
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Deus
Armadura

Senhor
Palavra 
de Deus
Espada
Guerra
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NOME :                                                                                                           SÉRIE :                  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

   2 – EXERCÍCIO -  

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios, pinte a couraça. 

                                                                                                                                                                     
                                                                                             PROJETO SOLDADO DE JESUS 9 E 10 ANOS

             
A C D E F G I L M N O R S U

Complete o versículo usando as sílabas que estão no
círculo.  Salmo 46 : 11

“O    ____ nhor    dos    e ____ ____ ____    está

____ nosco;    o    Deus    de     ____ co     é    o

nos ____     ____ ____ gio”.  Salmo 46:11

Se
ci

tos

Ja
fú

re

xér

co

so

Use o código para completar as frases. Depois escreva-
as nos espaços em branco.

A) – Davi  foi ao  acampamento  dos  israelitas  para  saber  notícias dos
seus ___    ___    ___    ___    ___    ___.



B) – O gigante  ___  ___  ___  ___  ___  ___  desafiava  o  povo  de Israel. 
                           



C) – Davi se tornou o segundo  ___    ___    ___  de Israel.

                                                       

D) – Davi confiava em  ___    ___    ___    ___. 
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- Despertar no aluno a fé e a confiança no poder de Deus.

- “Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua 
       fé. E naquela mesma hora o servo foi curado”.  Mateus 8:13

Cartaz do centurião com o versículo.

- A fé em Jesus

- Jesus ama as pessoas, Ele curou o servo do centurião,    

  porque Ele tem compaixão dos enfermos. 

“Então disse
Jesus ao

centurião: Vai-te,
e seja feito

conforme a tua
fé.

       

Mt. 8:13
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“Avante ó criancinhas”

Cânticos de Salvação para crianças – Vol. 1, nº 51

“Sou, do Rei Jesus, Soldado”

Cânticos para crianças – nº 241

“O soldado”

Helenita Borja

Você sabe quem defende a nossa pátria da guerra?
É o soldado brasileiro,

Que marcha firme e ligeiro,
Vibrando pela sua terra!

Mas existe neste mundo, soldado bem diferente,
Que traz paz em vez de guerra;

É o soldado de Jesus
Que proclama a toda gente:

“O caminho, a verdade e a luz”.

Mateus 8:5-13; Lucas 7:1-10

ENTREVISTA

Convidar um soldado e deixar os alunos entrevistarem-no.
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• Jesus escuta a voz terninha da criancinha em oração;
• Meu Deus é um Deus grandão!;
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Desenhos no quadro de giz

      O servo do centurião estava doente.           Um ancião foi procurar Jesus para  
                                                                                 curar o servo do centurião.

           Jesus foi com ele. Jesus ficou              Quando os anciãos chegaram na casa
      maravilhado com a fé do centurião e        do centurião, o empregado já estava
       disse: "Vai-te e seja feito conforme                                 curado.
                          a tua  fé."
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Depois  que Jesus  terminou o
Seu sermão, Ele  entrou na  cidade
de  Cafarnaum.  Naquela  ocasião
estava  doente  o  servo  de  um
centurião.

Você  sabe  o  que  é  um
centurião? É um oficial do exército
que comandava 100 homens.

O  servo  do  centurião  estava
paralítico,  quase  à  morte.  O
centurião era um homem bom; ele
estimava  o  seu  empregado  e  se
preocupava com ele.

Você gosta das pessoas?
Você  se  preocupa  com  as

necessidades dos seus amigos?
Quando  o  centurião  ouviu  a

fama  de  Jesus,  ele  enviou  alguns
anciãos  judeus  para  pedirem  ao
Senhor,  que  fosse  curar  o  seu
empregado.  Não  foi  qualquer
pessoa que o centurião enviou, mas
pessoas  experientes  que  sabiam
transmitir o seu pedido. Os anciãos
foram  até  onde  Jesus  estava  e
pediram com insistência  para  que
Jesus fosse com eles e socorresse o
homem doente.

Quando você quer uma coisa,
você é persistente?

E  na  oração?  Você  é
perseverante?  Você  pede  só  uma
vez, e se não for atendido, desiste?

Os anciãos  contaram a Jesus
que  o  centurião  era  um  homem
bom, digno, amigo do povo judeu e
desprendido,  pois  foi  ele  mesmo
quem deu dinheiro para construir a
sinagoga.

Quantas  qualidades  tinha  o
centurião!

Mas  ele  não  tinha  uma
experiência pessoal  com Jesus. Ele
só o conhecia de ouvir dizer. Sabem
o  que  Jesus  fez?  Ele  foi  com  os
anciãos.  Jesus  sempre  atende  o
clamor  das  pessoas,  não
importando o que elas sejam. Jesus
está  sempre  pronto  a  ouvir  os
nossos pedidos.

Quando  Jesus  estava
chegando  perto  da  casa  do
centurião,  ele  mandou  dizer:
"Senhor, não se incomode em vir à
minha  casa,  porque  eu  não  sou
digno de tanta honra.  Fale apenas
uma  palavra  e  o  meu  servo  será
curado."

O  centurião  era  uma  pessoa
humilde. Ele não se sentia digno de
ir ao encontro de Jesus. E ele disse-
lhe:  “Se  eu  falo  com  os  meus
soldados:  Vão,  eles  vão.  Se  digo
venham, eles vêm; Se digo ao meu
servo: faça isto ou aquilo, ele faz.”
O centurião sabia da sua posição de
comando  e  os  seus  soldados  lhe
obedeciam.
Jesus  ficou  maravilhado  com a  fé
do centurião e disse ao povo: “Em
verdade vos afirmo que nem mesmo
em  Israel  achei  fé  como  esta."
"Muitos que não  são judeus  virão
de  toda  parte do mundo e se 

assentarão no Reino dos céus com
Abraão,  Isaque  e  Jacó.  E  muitos
israelitas  serão  lançados  na
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escuridão,  do  lado  de  fora.  Ali
haverá choro e ranger dos dentes."
Jesus  disse:  “Vai-te  e  seja  feito
conforme a tua fé.” 

Quando os anciãos chegaram
na  casa  do  centurião,  o  rapaz  já
estava totalmente curado. Jesus se
manifestou  na  vida  daquele  servo
por  causa  da  fé   do   centurião.  E

Jesus  também  reconheceu  as
qualidades  desse  homem.  Como
aquele centurião confiou no Senhor
Jesus,  Deus  quer  que  você  confie
n’Ele.

Desenvolva  a  sua  fé.  Nós
somos soldados  de Jesus.  Seja  um
soldado  bom,  digno,  amigo,
persistente,  desprendido,  humilde,
misericordioso  e  que  tenha
autoridade  e  fé,  pois  a   fé  opera
milagres.

Plano de Salvação

Cinco escudos feitos de papel cartão com as cores do plano de
salvação: azul, sujo, vermelho, branco, verde.
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Jogo Bíblico

“  O soldado”  

Brincadeiras
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Caçada ao soldado

O dirigente prepara, de antemão, diversos objetos recortados em
papel e que se relacionam com o soldado. Por exemplo: espada,
cassetete,  chapéu  de  soldado,  uma  parada  da  semana  da
independência,  etc.  Tais  recortes são escondidos  no local  da
reunião.  Após a  abertura da  reunião,  começa a  “caçada” aos
recortes  de  objetos.  Será  aclamado  o  que  encontrar  mais
recortes.

Vestir um soldado

Dar papel, tesoura, cola, alfinete e deixar as crianças vestirem
um soldado.  As crianças devem ser divididas em dois grupos.
Ganha o grupo que vestir o soldado mais rápido.

Uma  criança  se  veste  com  as
roupas do soldado.  À medida que
ela não souber a resposta de uma
pergunta  da  lição,  vai  tirando  as
peças da armadura do soldado. 
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“Então
disse 
Jesus

ao
centurião:

Vai-te,
e seja
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feito
conforme

a tua
fé.
E

naquela
mesma
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hora
o

servo
foi

curado".
Mateus
8:13
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NOME :                                                                                                           SÉRIE :                  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

   2 – EXERCÍCIO -  

     1 =           2 =           3 =           4 =           5 = 
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1) Um centurião é responsável por cerca de 1000 soldados.
VERDADEIRO = A FALSO = C

2) O centurião dependia da ajuda de Jesus para curar o seu empregado.
VERDADEIRO = R FALSO = I

3) Ele se sentiu indigno de que Jesus entrasse em sua casa.
VERDADEIRO = E FALSO = O

4) O centurião não creu no poder de Jesus.
VERDADEIRO = L FALSO = I

5) Os amigos entraram na casa do centurião e seu servo já estava curado.
VERDADEIRO = A FALSO = I

Troque  o  resultado  pelas  palavras  escrevendo-as  nos
espaços em branco, para descobrir o versículo.

“ ________  disse  _________  ao  _________________ : Vai-te  e  ________
         25                          30                              45                                         5

feito  ________________  a  tua  ____ .  E  naquela  mesma  ________  o
                          15                              35                                              10

__________  foi  ____________”.  Mateus 8:13
                                 20                           40

Decida se a frase é verdadeira ou falsa. Depois escreva a letra
após cada resposta  correta no espaço correspondente para
descobrir a mensagem.

5 x 1 = ____ seja 5 x 4 = ____ servo 5 x 7 = ____ fé

5 x 2 = ____ hora 5 x 5 = ____ Então 5 x 8 = ____ curado

5 x 3 = ____ conforme 5 x 6 = ____ Jesus 5 x 9 = ____ centurião
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