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  - Mostrar   à   criança  que  o  pouco  que  ela   tem,   pode   ser 
  transformado em muito por Jesus.

   - “Todos comeram e se fartaram.” Marcos 6:42

VARAL

Faça 5 cartazes em formato de
pão e 2 em formato de peixes.

Escreva as palavras do versículo.

- A alegria de repartir

- Jesus usou o lanche do menino e repartiu-o para muita   
  gente.
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“Atenção”
Cânticos de Salvação para

crianças (APEC) - Volume 2, nº 35

“Louvai-O”
Cânticos de Salvação para

crianças (APEC) - Volume 1, nº 41

                     

    “Cinco pães e dois peixinhos;
    Bem podem servir;
    É trazê-los a Jesus;
    Para os repartir (2X).” 

                                            -  Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Jo 2:1-12

 

   Levar numa cestinha: 
5 pãezinhos e 2 peixinhos.
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Mostre às crianças que essa era
a  merenda  de  um  menino  no
tempo de Jesus.  Dê um pedaço
de pão para cada criança.

• Tenho duas mãos;
• Eu preciso de você, você precisa de mim;

• Tenho duas mãos;
• Eu preciso de você, 
você precisa de mim;
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PERSONAGEM DE 

PAZINHA DE PICOLÉ
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Material:  Placa  de  isopor,  árvore  e  flores de papel crepom e 
                papeis amassados.

MENINO
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JESUS
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DISCÍPULO
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Certa vez, um menino pediu
à sua mãe para lhe preparar um
lanche  para  um  piquenique.  A
mamãe  embrulhou  5  pães  e  2
peixinhos  e  os  colocou  numa
cestinha.

O menino saiu contente com
o seu lanche.

Ele  andou  pelos  campos  e
chegou  até  o  lugar  onde  Jesus
estava  ensinando  e  curando  os
doentes. Havia uma multidão de
pessoas  atentas,  ouvindo  tudo o
que Jesus dizia.

Desde  cedo  até  à  tarde,
ninguém  saiu  para  fazer  coisa
alguma,  nem  para  comer,  pois
todos queriam ouvir Jesus falar
do amor de Deus e do Seu plano
para a nossa salvação.

Os discípulos foram ficando
preocupados  com  as  pessoas.
Eles  pediram  Jesus  para
dispensá-las  pois  já  estava
ficando tarde e todas as pessoas
estavam  cansadas  e  famintas.
Não havia nenhum mercado por
perto para comprar comida!

Jesus sorriu e disse-lhes:
-  Nós  vamos  dar  comida

para todos.
Filipe,  um  dos  discípulos,

surpreso, perguntou-lhe:

- Dar comida para toda essa
gente?  Não  tem  condição.  O
lugar  aqui  é  deserto,  não  tem
mercado por perto, a cidade fica
longe  e  também nós  não  temos
tanto dinheiro para comprar pão
para todo esse povo!

A Bíblia nos fala que havia
mais de 5000 homens.

Jesus  mandou  que  os
discípulos  procurassem  entre  a
multidão  algum  alimento.  Os
discípulos saíram perguntando se
alguém tinha alguma coisa para
comer.

André, um dos discípulos de
Jesus  descobriu  que  havia  um
menino  que  tinha  levado  o  seu
lanche.  Mas era tão pouquinho:
somente 5 pães e 2 peixinhos. O
que  era  isso  para  toda  uma
multidão?  Não  dava  para
alimentar  toda  aquela  multidão
só com esse pouquinho.

O menino resolveu entregar
todo o   seu lanche para  Jesus.
Ele  não  ficou  nem  com  um
pedaço de pão. Ele entregou tudo
o  que  tinha,  e  Jesus  ficou
contente com o menino.

Jesus  também  fica  feliz
quando  repartimos  com  os
outros aquilo que temos.
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Jesus mandou que o povo se
assentasse em grupos na grama.
Todos se assentaram.

Jesus  agradeceu  a  Deus
pelos pães e pelos peixes.

Logo  em  seguida,  Ele
começou  a  partir  os  pães  e  os
peixes e  dar aos discípulos para
que eles distribuíssem os pedaços
entre a multidão. (À medida que
for  falando,  vá  distribuindo
pedacinhos de pães às crianças).

Todos  comeram  bastante.
Cada  pessoa  comeu  o  quanto
queria.  O  menino  também
comeu.

Quanto  mais  Jesus  partia
pães  e  peixes,  mais  ia
aumentando    a   quantidade   de
pedaços  de  pães  e  peixes
distribuídos.  O  menino  nem
podia  acreditar  no  que  estava
acontecendo! O seu lanche estava

dando  para  alimentar  aquela
multidão  e  ainda  estavam
sobrando muitos pedaços de pães
e peixes.

Jesus  pediu  para  que  os
discípulos  se  ajuntassem  e
recolhessem toda  a  comida  que
tinha sobrado.

Sabem  quanto  sobrou?  12
cestos cheios de pães e peixes.

O  menino  deve  ter  ficado
maravilhado de ver o que Jesus
tinha feito com o seu lanche.

Mas Ele quis usar o lanche
do  menino  para  ensinar  que
Deus quer que compartilhemos o
que temos com as outras pessoas.

O que você  pode dar para
Jesus?

O que Ele mais quer é a sua
vida.

Você já entregou a sua vida
para Jesus? Vamos orar?
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Cinco corações com as cores do plano de
Salvação:  Azul,  sujo,  vermelho,  branco,
verde.
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Para verificação da história
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Faça um peixe de cartolina dupla. Deixe uma abertura na boca,
em cima colocar peixinhos com as perguntas da lição, presas em
fitas. As crianças devem se assentar em círculo. A medida que
cantam um cântico, o peixe vai passando nas mãos das crianças.
Onde a música parar a criança pesca uma pergunta. Se acertar a
resposta ganha um peixe de chocolate.
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Material:

7 caixas de papelão, 7 sacos de papel, 1 bolinha de ping-pong,
brindes.

Modo de fazer:

Forrar as 7 caixas de papelão com papel de presente. Colocar
uma alça de cartolina em cada uma das caixas.  Na frente das
duas primeiras caixas, colar 2 peixes com os números 1 e 2. Na
frente das outras 5 caixas, colar 5 pães, numerando de 1 a 5.
Atrás de cada caixa, colar um saco de papel com as surpresas.

Jogo:

As  crianças  devem  fazer  fila,  jogando  uma  de  cada  vez.  A
primeira criança deve jogar a bolinha de ping-pong em uma das
cestas.  Ela ganhará o brinde que está no saco de papel atrás da
cesta,  onde  acertou  a  bolinha.  E  assim,  sucessivamente,  até
todas as crianças jogarem. 
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Recortar e colar na cesta os pães e o peixe e
depois faça um lindo colorido.
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Menino ( Acordando, espreguiçando) Ah! Que manhã linda! Está
ótimo para fazer um piquenique.

Mamãe Pode ir, meu filho. Vou ajudá-lo a arrumar as coisas.

Narrador A  mamãe  ajudou-o  e  pronto!  O  menino  ficou  bem
bonito.  Ele  deu  um beijinho  na  mamãe  e  foi  saindo,
quando a mamãe gritou:

Mamãe Filho, espere! Você está esquecendo o seu lanche!

Menino (Voltando, apanhando o cestinho). Pode deixar, mamãe.
Eu apanho o cesto. Que mamãe boazinha! Ela sabe fazer
um lanche tão gostoso! O que será  que tem dentro do
cesto? Vamos ver? (Contando) 1, 2 peixinhos. 1, 2, 3, 4,
5 pãezinhos. Tchau mamãe!

Narrador O menino saiu correndo. Ele foi andando pelos campos.
Ele ouviu os passarinhos cantando: piu, piu... (Mostrar).
Viu as flores de várias cores (Mostrar).

Menino Que flores lindas!

Narrador O menino andou muito, muito mesmo. Coitado! Ele já
estava cansado!

Menino Hah! Hah! (ofegante). Olha! Quanta gente! O que será?
Ah! É Jesus contando história.

Narrador O menino chegou bem pertinho, sentou-se na grama e
ficou quietinho, ouvindo o que Jesus dizia.
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Jesus Sabem,  Deus  nos  ama  muito.  Vocês  estão  vendo  que
mundo  lindo  Ele  criou  para  vocês?  Mas  há  um lugar
muito mais bonito. É o céu. Lá é um lindo lugar. As ruas
são de ouro, as portas de pérolas. Lá não há ninguém
doente, nem aleijado. Mas há uma coisa que não entra
no  céu  e  não  agrada  a  Deus.  É  o  pecado.  Pecado  é
quando mentimos, desobedecemos, roubamos. Deus fica
triste por causa do nosso pecado.

Narrador Jesus contou o Plano de Deus para a nossa Salvação.
Jesus  falou,  falou  e  o  menino  ouviu  tudo.  Mas,  de
repente... foi ficando tarde e todo o mundo começou a
sentir  fome.  A  barriga  foi  roncando  (ronc,  ronc).  E
agora?  Não  havia  comida!  Então  um  dos  discípulos
chegou pertinho de Jesus e falou:

Discípulo O povo está com fome. Há muitas horas que eles não
comem. O que vamos fazer?

Jesus Por que vocês não dão comida para essa multidão?

Discípulo Como podemos dar? Precisaríamos de muito dinheiro e
também  não  há  nenhum  lugar  perto  para  comprar
alimento! O lugar onde estamos é deserto e bem longe
da cidade.

Narrador Ninguém  havia  levado  lanche.  Então  André,  um  dos
discípulos  de  Jesus,  descobriu  que  havia  um  menino
que trazia o seu lanche. André chegou perto  do
menino e disse:

Discípulo Que bom que você trouxe o seu lanche! Jesus também
está com fome! Será que você podia dar o seu lanche
para Jesus?
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Narrador Imaginem o  que  o  menino  fez?  Entregou  todo  o  seu
lanche  para  Jesus.  Não  só  um  pouquinho,  mas  tudo
(mostrar o menino entregando o lanche). Será que você
já deu tudo para Jesus? O que Ele mais quer é a sua
vida.  Jesus  pegou  o  lanche  do  menino,  olhou...
(mostrar). André deve ter pensado:

Discípulo Mas  é  muito  pouquinho!  A  comida  que  tem  aqui  na
cestinha  só  dá  para  uma  pessoa.  E  aqui  tem  muita
gente.

Narrador Sabem o que Jesus fez?

Jesus Sentem-se todos em grupos na grama.

Narrador Todos  se  sentaram  e  Jesus  fechou  os  olhos.  Vamos
fechar  também  os  olhos?  Todos  os  olhinhos  estavam
fechados igual a Jesus. E Jesus fez uma oração:

Jesus Obrigado meu Pai do Céu . Abençoe esses pães e peixes.

Narrador Puxa!!!  Que  beleza!  (mostrar  as  12  cestas).  Jesus  fez
isso!  Agora  não  eram só  5  pães  e  2  peixinhos.  Eram
muitos,  muitos!  Só  Jesus  pode  fazer  isso!  E  todos
comeram. Jesus, então, pediu aos discípulos:

Jesus Recolham  todos  os  pedaços  que  sobraram,  pois  não
devemos jogar nada fora.

Narrador Será  que  quando  vocês  vão  comer,  e  logo  que  não
querem  mais,  jogam  fora?  Jesus  não  gosta  que
desperdicemos alimento. Pois enquanto jogamos
fora, há muitas pessoas que não têm um pedaço de pão
para  comer.  Imaginem  quanto  de  comida  sobrou?
Sobraram 12 cestos  cheios.  Crianças,  o  Senhor  Jesus
poderia  ter  alimentado  todas  aquelas  pessoas  sem  o
lanche do menino. mas Ele quis usar o lanche para nos
ensinar que Deus quer que dividamos o que temos com
os outros, mesmo quando só tivermos um pouquinho!
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Dramatização feita pelas crianças
    

PERGUNTAS

   - Quem já foi a um piquinique?
   - Com quem você foi?
   - Onde foi o piquinique?
   - O que você levou para o lanche?

                                                             __                                                                                                      
                                                                                    PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

E agora criança, o que você pode dar para Jesus? O menino deu
tudo. E você? O que Deus mais quer é a sua vida, o seu coração.
Quando falo de coração, não é a parte de vocês que bate bem
depressa quando correm. Quando falo de coração, falo de você
mesmo.
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MOSTRAR O CORAÇÃO FELIZ

Dentro do meu coração está Jesus. Por isso eu sou alegre. Eu
gosto de levar a paz aos corações tristes. Jesus é a nossa paz.

O CORAÇÃO TRISTE

Eu  sempre  estou  aborrecido.  Não  sinto  nenhuma  alegria.  Eu
ainda não entreguei a minha vida a Jesus. O meu coração é tão
sujo!
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OS OLHOS CONTENTES

Eu estou sempre lendo a Bíblia. Eu só vejo coisas que agradam
ao Senhor. Que mundo lindo que Deus criou! Como sou feliz!

OS OLHOS TRISTES

A  minha  vida  é  chorar  de  tristeza.  Meus  olhos  estão  sempre
cheios  de lágrimas.  Não vejo  nada que me agrada.  Como sou
infeliz!
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A BOCA ALEGRE

Deus fez a minha boca pra cantar e falar coisas boas. Eu sempre
estou sorrindo. Como eu sou feliz!

A BOCA TRISTE

Da minha boca só sai palavrão. Eu gosto de falar mal dos outros.
Não gosto de falar de Jesus.
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O OUVIDO ALEGRE

Os meus ouvidos estão sempre atentos para ouvir a voz de Deus.
Como eu gosto de ouvir os passarinhos cantarem! Como é bom
ouvir cânticos que louvam ao Senhor!

O OUVIDO TRISTE

Eu só gosto de ouvir coisas que não agradam ao Senhor. Estou
sempre ouvindo piadas feias, palavrões e fofocas.
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A MÃO FELIZ

Eu gosto de ajudar as pessoas. Dei minhas mãos a Jesus e por
isso quero servi-lo.

A MÃO TRISTE

Eu sou egoísta. Não dou nada para ninguém. As minhas mãos
estão ocupadas comigo.
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O PÉ FELIZ

Eu gosto de andar em lugares em que posso ser útil. É tão bom
ir à casa de Deus!

O PÉ TRISTE

Eu gosto de andar em lugares que não agradam ao Senhor.
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  - Levar a criança a compreender como é importante obedecer.

  - “Sobre a Tua Palavra lançarei as redes.” Lucas 5:5

- Jesus espera que sejamos obedientes

- Os  discípulos  obedeceram  a  Jesus  e,  sobre  a  Sua 
  Palavra,  jogaram  a  rede  ao  mar, apanhando muitos 
  peixes.

Dobradura de peixes em cartolina
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“Pescador de homens farei”

Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 1, nº 92

“Meu barco é pequeno”

Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 4, nº 79

                 Desenhar junto com as crianças
                 (Música: "Ciranda-cirandinha")

  “Corre o lápis bem depressa;

  No papel a desenhar;

  Pois um grande e lindo peixe;

  Eu acabo de pescar.”

                                            -  Mateus 4:18-22; Marcos 1:16-20; Lucas 5:1-11

Bonecos de plásticos, barco de papelão, duas redes de cabelo,
peixes e mar de emborrachado.
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• Meu barco é pequeno;
• Pedro, Tiago e João no barquinho;

• Meu barco é pe-
queno;
• Pedro, Tiago e 
João no barquinho;
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MATERIAL:

Barco em cartolina com um homem, rio, sol, lua, varetas para
serem colocadas atrás de cada figura, vara de pescar com fio de
nylon e anzol.

- Olhem! É um homem saindo com seu barco!

- O que será que ele vai fazer? (Mostrar)

- Ih! O sol já se escondendo. Está ficando escuro! (Mostrar)

- E a lua está aparecendo para clarear a noite. (Mostrar)

- O homem continua remando com seu barco. Olhem, o que ele  
  tem na mão?

- Uma vara de pescar!!! (Mostrar)

- Será que ele vai conseguir pegar algum peixe?

- Sabem, vendo este homem pescando, lembro-me de uma 
  história da Bíblia
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Numa  madrugada,  4
pescadores:  Simão  (Pedro),
André,  Tiago  e  João  estavam
pescando  em  alto  mar.  Eles  já
estavam  desanimados.  Eles
tinham trabalhado  toda  a  noite
lançando as suas redes ao mar e
não  tinham  conseguido  pescar
nenhum peixe.

Eles,  lentamente,  remaram
o barco  em direção  à  praia.  Já
estava  amanhecendo  e  a  praia
estava  cheia  de  gente.  Algumas
pessoas  estavam  passeando,
outras  comprando  peixes  e
alguns  pescadores  estavam
lavando  e  consertando  as  suas
redes.

Jesus começou a falar, mas
havia  tanta  gente  que  Ele,
quando  viu  o  barco  de  Pedro,
pediu-lhe  para  que  pudesse
entrar nele e, assentando-se, ali,
começou  a  ensinar  as  pessoas
sobre o amor de Deus.

Todos  estavam atentos  nas
palavras  de  Jesus.  Logo  que
Jesus  terminou a Sua pregação,
pediu  a  Pedro  que  afastasse   o 
barco para mais longe no mar e
ali  lançasse  as  suas  redes  para
pescar.

Pedro e André obedeceram
a Jesus e remaram o barco para
o alto mar.

Pedro disse a Jesus:
-   Mestre,  é  dia.

Trabalhamos a noite toda e nada
apanhamos.  Mas  sobre  a  Tua
Palavra eu lançarei as redes.

Pedro era pescador e sabia
que  a  melhor  hora  para  pescar
era a noite.  Mas ele obedeceu a
Jesus e lançou as redes ao mar. 

Imaginem o que aconteceu?
Eles  pescaram muitos  peixes.  A
rede  estava  tão  cheia,  que  eles
não  conseguiram  puxá-la
sozinhos. Eram peixes grandes e
pequenos.  A  rede  estava  tão
pesada  que  Pedro  e  André
chamaram  Tiago  e  João  para
ajudá-los a tirar a rede da água.

Havia tantos peixes, que os
barcos  quase  afundaram.  Eles
foram remando bem depressa até
a praia.

Eles obedeceram a Jesus e o

milagre aconteceu. Eles estavam
maravilhados  e  felizes  com  o
poder do Senhor.

Que  experiência
espetacular!
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Jesus  tem  o  poder  de
controlar o mar e os peixes.

Ele  sabe  onde  os  peixes
estão.

O  Senhor  Jesus  pode
enxergar  os  nossos  corações
como pode ver os peixes através
das águas do mar.

Jesus  falou  com  os
discípulos:

- Vinde após Mim e Eu vos
farei pescadores de homens.

Pedro, André, Tiago e João
deixaram as  redes,  os  peixes,  o
barco. Deixaram tudo e seguiram
a  Jesus.  Agora  eles  não  seriam
mais  pescadores  de  peixes,  mas
sim pescadores de homens.

Sabem o que é ser pescador
de homens?

É  falar  de  Jesus  para  os
seus amiguinhos.

Comece a ser um pescador
de  homens  hoje,  ganhando
outras crianças para Jesus.

5 peixes com as cores do plano de Salvação: Azul, sujo,
vermelho, branco, verde.

                                                             __                                                                                                      
                                                                            PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

OS DISCÍPULOS DE JESUS

                 

                      

                                               

          As crianças se
    assentam em círculo

DIRIGENTE

                                                             __                                                                                                      
                                                                            PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

Vamos imaginar que estamos na época em que Jesus esteve aqui
no mundo. E Jesus estava chamando os seus discípulos. Quem
quer ser discípulo de Jesus? À medida que chamar seu nome,
você  vem  atrás  do  dirigente.  Depois  de  chamar  o  nome  de
algumas crianças, o dirigente se assenta e diz:

- “Jesus estava cansado e se assentou”.

Todas  as  crianças  que  estavam  em  pé  tentam  conseguir  um
lugar.  A  criança  que  não conseguiu  torna-se  o  dirigente.  E  o
próximo dirigente, fará a mesma coisa.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PESCARIA 1

                 

                      

PESCARIA 2
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Depois da história, fazer uma pescaria com as crianças. Fazer os
peixinhos  de  papel  cartão  colorido.  Na  boquinha  do  peixe,
colocar um clips. Numerar os peixinhos. Colocá-los todos numa
caixa de areia. Levar uma vara com fio de nylon. Na extremidade,
prender  um imã.  Preparar  lembranças  para  as  crianças.  Cada
criança deve pescar. A criança leva a lembrança correspondente
ao  número  que  estiver  no  peixe  que  ela  tirar.  Todas  as
lembranças devem ser numeradas.

Em vez de ser individual, ela pode ser em grupo de meninos e
meninas.
Dividir  os  meninos  e  as  meninas.  Fazer  uma  fila.  Arranjar  2
caixas ( pode ser caixa de camisa) e enchê-las com areia. Uma
caixa será para os meninos e outra para as meninas. No fundo,
colocar 2 mesas com as prendas. Uma para os meninos e outra
para as meninas. Cada membro do grupo terá uma chance para
pescar. O grupo que pescar mais peixes, ganhará mais prendas.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                 

                      

                                               

          

                                                             __                                                                                                      
                                                                            PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

Caixa com areia e
os peixes 
de papel,

mergulhados
na caixa

Mesa de brindes,
para os meninos e

as meninas



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Era uma noite bem linda, com lua clara. As estrelinha
brilhavam,  piscando,  piscando.  Pedro,  André,  Tiago  e
João  estavam em alto  mar  pescando  com suas  redes
(mostrar).

Pedro Eu vou jogar a minha rede ao mar (jogar).

Narrador Ele puxou a sua rede e...

Pedro Que pena! Não apanhei nenhum peixe.

Narrador Coitado dos pescadores! Eles pescaram a noite toda e
não  conseguiram  pegar  nenhum  peixe!  Quando
amanheceu, estava alguém passeando pela praia. Sabem
quem  era?  Isso  mesmo,  Jesus!  Havia  ali  um  grande
movimento de pessoas. As pessoas andavam de um lado
para  o  outro.  Na  praia  havia  pescadores  lavando  e
consertando as suas redes. Enquanto Jesus andava pela
praia foi visto por muita gente, e logo ajuntou-se uma
grande multidão.

Jesus Olhem! Dois barcos vazios. Eu vou entrar em um desses
barcos  para  ensinar  essas  pessoas.  André,  afaste  um
pouco o barco.

Narrador E  Jesus  começou  a  ensinar  a  multidão.  Ele  falou  do
amor  de  Deus,  do  plano  de  Deus  para  a  salvação  de
nossas vidas. Quando o Senhor Jesus acabou de falar,
disse a Pedro:

Jesus Pedro, vá para mais longe da praia e lance as redes para
pescar.

                                                             __                                                                                                      
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                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Pedro estranhou aquelas palavras de Jesus e disse:

Pedro Mestre,  é  dia!  E como iremos pescar  de  dia?  Nós,  os
pescadores, sabemos que a melhor hora para pescar é a
noite, quando tudo está calmo, quando não tem nenhum
barulho.  Além  disso,  eu  e  os  outros  pescadores
passamos  a  noite  toda  pescando  e  não  conseguimos
apanhar um só peixe.  Mas eu vou obedecer.  “Sobre a
Tua palavra, lançarei as redes.”

Narrador Pedro era obediente. Ele e André remaram o barco para
o alto mar (Vamos remar igual ao barquinho?). E o barco
ia para lá e para cá. Quando eles já estavam longe da
praia, Pedro lançou as redes no mar (lançar). Imaginem
o  que  aconteceu!  As  redes  se  encheram  de  tantos
peixes, que começaram a arrebentar. Que beleza! Eram
peixes grandes e pequenos. Havia tanto peixe! E agora,
o que fazer? Pedro e André fizeram sinais para os seus
companheiros.

Pedro  e   

 André

Depressa! Cheguem até aqui!

Narrador Logo João e Tiago se apressaram para ajudar os dois
companheiros, chegando ao lugar onde Pedro e André
estavam.  Em  pouco  tempo,  todos  os  dois  barcos
estavam cheios de peixes.

Pedro  e   

 André

Puxa!  Que  maravilha!  Os  nossos  barcos  têm  tantos
peixes que estão quase afundando.  Vamos remar bem
depressa até a praia (remar).

                                                             __                                                                                                      
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                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Finalmente, os dois barcos chegaram a praia. Eles obedeceram a
Jesus e o milagre aconteceu. Só Jesus pode controlar o mar e os
peixes. Será que você também é obediente ao papai, à mamãe, à
professora?  Quando  nós  obedecemos  a  eles  ,  estamos
obedecendo  a  Jesus.  O  Senhor  Jesus  pode  enxergar  nossos
corações, como pode ver através da água do mar. Será que dentro
do seu coração se escondem  raiva, mágoa, tristeza? Jesus pode
limpar tudo isso. Ele morreu na cruz para nos salvar e nos dar
uma vida eterna. Você já aceitou o Senhor Jesus? Só Ele pode nos
dar paz,  alegria  e salvação.  E logo que eles  chegaram à praia,
Jesus disse:

Jesus “Vinde após Mim e Eu vos farei pescadores de homens”.

Narrador Sabem o que Pedro, André , Tiago e João fizeram? Deixaram os
barcos, as redes, os peixes,  deixaram tudo e seguiram a Jesus.
Agora  eles  não  queriam  ser  pescadores  de  peixes,  mas  sim,
pescadores de homens. Sabem o que é ser pescador de homens?
É falar de Jesus aos seus amiguinhos. É ganhar outras crianças
para  Cristo.  Você  já  conversou  com  seu  colega  a  respeito  de
Jesus?  Se  não  conversou,  comece  hoje  a  ganhar  outros  para
Cristo. Seja um pescador de homens. 

Levar uma rede e vara de pescar. Conversar com 
as crianças sobre uma pescaria.

                                                              - FANTOCHES

                                                             __                                                                                                      
                                                                            PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

CABELO -  Lã marrom

ROSTO -    Feltro branco

OLHOS -    Feltro verde e
preto

NARIZ -     Feltro rosa

BOCA -      Feltro vermelho

DISCÍPULO



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

       FANTOCHE

FANTOCHE

                                                             __                                                                                                      
                                                                            PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

CABELO -  Lã marrom

ROSTO -    Feltro branco

OLHOS -    Feltro verde e preto

NARIZ -     Feltro rosa

BOCA -      Feltro vermelho

LENÇO -    Feltro branco

FAIXA -     Feltro amarela

CABELO -  Feltro preto

ROSTO -    Feltro branco

OLHOS -    Feltro azul e preto

NARIZ -     Feltro rosa

BOCA -      Feltro vermelho

CORDÃO - Feltro laranja

JESUS

MENINO



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE

FANTOCHE

                                                             __                                                                                                      
                                                                            PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

CABELO -  Lã marrom

ROSTO -    Feltro branco

OLHOS -    Feltro verde e preto

NARIZ -     Feltro rosa

BOCA -      Feltro vermelho

BARBA -    Feltro marrom claro

OLHOS -    Feltro verde e preto

FAIXA -      Feltro cinza

ROSTO -    Feltro branco

NARIZ -     Feltro rosa

LENÇO -    Feltro azul

BOCA -      Feltro vermelho

DISCÍPULO

DISCÍPULO



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

MOLDE DO CORPO DOS FANTOCHES

                 

                      

                                               

          

                                                             __                                                                                                      
                                                                            PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

Modo de fazer:

Cortar  duas  partes.  Costurar  dos  lados.  O  corpo  do  fantoche
pode ser  em feltro,  igual  à  cor  do rosto.  A roupa em tecido.
Costurar cada fantoche.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Colagem de um barco com os pescadores

                 

                      

                                               

                                                             __                                                                                                      
                                                                            PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

JESUS  ACALMA
A  TEMPESTADE

                                                             __                                                                                                      
                                                                               PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

3a



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

Faça um barco de dobradura com papel fantasia e cole
as palavras do versículo.

                                                             __                                                                                                      
                                                                               PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

- Mostrar  à  criança  que  não há necessidade de ter medo, pois 
  Jesus está conosco o tempo todo. Ele tem controle de todas as 
  situações e por isso podemos ter segurança.

  - “Senhor, salva-nos.” Mateus 8:25

- Não precisamos ter medo

- Jesus   acalmou   o   mar  e  os   discípulos   ficaram 
  seguros.

 

“Senhor, salva-nos”.
Mateus 8 : 25



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Com Cristo no Barco”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 4, nº 51

“Tudo é Possível”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 1, nº 59

                 Desenhar junto com as crianças
                (Música: "Ciranda, cirandinha")

(Desenhar com as crianças, enquanto cantam.)

  “Onda vai, onda vem;

   O barquinho em alto mar;

   Numa grande tempestade;

   Faz meu barco balançar.”

                                            - Mateus 14:22-32; Marcos 6:45-52; João 6:16-21
                                            

                                         -  Levar figuras de barcos.

                                                             __                                                                                                      
                                                                               PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

- Você já andou de barco, Murilo?

- Será  que se  a gente andar em cima da água, a gente afunda?

- Hoje  vamos  ouvir   sobre  alguém  que  andou  por  cima  das 
  águas e não afundou.

• Com Cristo no barco tudo vai muito bem;
• Sempre com você Jesus estará;



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FAÇA UM BARCO DE DOBRADURA COM AS CRIANÇAS

                                                             __                                                                                                      
                                                                               PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

BARCO  PRONTO



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGENS DE COLHER DE PAU

                                                             __                                                                                                      
                                                                               PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Certa vez, Jesus falou com
os  discípulos  para  pegarem  o
barco e irem para outro lado, Ele
despedia as pessoas. Havia muita
gente,  e  como  Jesus  amava  a
todos,  Ele  queria  responder
todas as perguntas. Os discípulos
foram embora.

Logo que Jesus se despediu
das pessoas,  Ele subiu ao monte
para orar. (Mostrar)
Jesus gostava tanto de conversar
com Deus que Ele não viu a hora
passar. Você gosta de conversar
com o Papai do Céu? É tão bom!
Jesus sempre conversava.

Quando  Jesus  olhou,  o
barco já estava no meio do mar.
(Mostrar). Havia um vento muito
forte:  zum...  zuni...  (Ligar  o
ventilador).  As  ondas  estavam
muito  altas  e  batiam  no
barquinho,  para  lá  e  para  cá.
(Mostrar)

E  Jesus  viu  que  os  seus
discípulos  estavam  em
dificuldade para remar o barco.
Já estava de noite, os discípulos
estavam fazendo o possível para
controlar o barco e não estavam
dando conta, porque o vento era
contrário, em outra direção.

Jesus, vendo isso, ficou com
pena dos discípulos e foi  ajudá-
los andando por cima das ondas.

Vocês já pensaram, à noite,
tudo  escuro,  alguém  andando
por cima da água? Os discípulos
ficaram  com  medo  e  pensaram
que  era  um  fantasma.  E
começaram a gritar.  Mas Jesus,
logo falou:

-  Não  precisam  ter  medo.
Sou Eu. 

Mas  Pedro,  um  dos
discípulos  de  Jesus,  não
acreditou e disse:

-  Se  for  o  Senhor,  manda-
me ir ter contigo por sobre
as águas. E Jesus disse:
- Pode vir Pedro.
Pedro desceu do barco e foi

andando sobre as águas, e foi ter
com  Ele.  Pedro  estava  feliz,
andando por cima do mar. Vocês
já pensaram, a gente andar por
cima da água? Mas sabem o que
aconteceu?  Enquanto  Pedro
olhava  para  Jesus  ele  ia  muito
bem.  Mas,  o  vento  começou  a
ficar mais forte zum...zum... Ele
parou de olhar para Jesus e ficou
olhando  para  as  ondas  e  teve
medo. E  sabem o que aconteceu?

Ele  começou  a  afundar.  E  ele
gritou:

- Salva-me Senhor.
E logo Jesus estendeu a mão

e falou com ele:

                                                             __                                                                                                      
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                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

-  Por  que  você  ficou
olhando para as ondas e o vento?

Por  que  não  continuou
olhando para Mim?

Quando nós temos Jesus no
nosso  coração,  nós  não  temos
medo.  A  hora  em  que  Pedro
parou  de  olhar  para  Jesus,  ele
teve medo. 

Eles  subiram  no  barco  e
logo o vento parou e ficou calmo.

Os  discípulos  ficaram  muito
contentes  e  adoraram  a  Jesus
dizendo:

- O Senhor é mesmo o Filho
de  Deus.  Pois  ninguém  pode
fazer o que o Senhor faz. Nós não
vamos ter mais medo, porque o
Senhor está conosco. 

Quem tem Jesus no coração
não  precisa  ter  medo  de  nada,
pois  Ele  é  o  dono  de  todas  as
coisas e Ele nos ama. Jesus mora
no seu coração? Se você quiser,
pode pedir que Ele entre em seu
coração agora. 
Vamos orar?

                                                             __                                                                                                      
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Faça 5 barcos de dobradura com as cores do plano de salvação:
azul, sujo, vermelho, branco, verde.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

O BARCO

                 

                      

                                               

                                                             __                                                                                                      
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PERGUNTA

DA

LIÇÃO
PERGUNTA

DA
LIÇÃO

PERGUNTADA
LIÇÃO

PERGUNTADALIÇÃO

Faça um barco de papel. Escreva as perguntas da lição em fichas
de papel e coloque-as dentro do barco. À medida que cantam
uma música, o barco vai passando na mão das crianças. Quando
a música parar, a criança que estiver com o barco deve tirar a
fícha e  responder  à  pergunta da lição.  Se acertar  a  resposta,
ganha uma bala.

Qual  o  mar  onde  vou  nadar?  Mar  Morto  ou  Mar  da  Galiléia?
Colocam-se 2 filas de cadeiras, uma virada para outra. Uma fila
será  chamada  de Mar  Morto e a  outra  de  Mar  da Galiléia.  As
crianças ficam assentadas no chão, no centro. O dirigente fica
em pé. Ele conta 1, 2, 3 e diz:

- Mudem para o "Mar Morto" ou mudem para o "Mar da Galiléia".
As crianças obedecerão a ordem correndo para os assentos. O
dirigente aproveitará  a  ocasião para  conseguir  assento.  Quem
ficar de pé é o dirigente



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Certa vez, Jesus falou com seus discípulos.

Jesus Peguem  o  barco  e  vão  para  o  outro  lado  do  mar,
enquanto Eu despeço as pessoas, pois tem muita gente
e Eu quero conversar e orar com elas.

Narrador Os  discípulos  obedeceram.  Enquanto  isso,  Jesus
despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Jesus
gostava tanto de conversar com Deus, que Ele nem viu
a hora passar.  Você também gosta de conversar com
Deus? Jesus olhou em direção do mar e não viu mais o
barco com os discípulos.

Jesus Os discípulos já devem estar chegando do outro lado!
Mas o vento está  muito  forte  e  as  ondas  estão bem
altas!  Já  está  de  noite,  eles  devem  estar  com
dificuldade para remar. Eu vou ajudá-los!

1º

Discípulo

Eu  não  consigo  remar.  Não  tenho  condições  de
controlar o barco, pois o vento está muito forte!

2º

Discípulo Olhem como as ondas estão altas!

1º

Discípulo Desse jeito o nosso barco vai afundar.

2º

Discípulo Jesus podia chegar logo!

1º

Discípulo Mas Ele ainda deve estar conversando com as pessoas.

                                                             __                                                                                                      
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Narrador O  vento  fazia  um  barulho  muito  forte:  Zum...zum...
(Ligar  o  ventilador)  As  ondas  estavam  bem  altas  e
batiam no barco, balançando-o quando Jesus percebeu
a dificuldade dos discípulos, Ele foi ajudá-los. Sabem
como?  Andando  por  cima  das  águas.  Vocês  já
pensaram, à noite, tudo escuro, alguém andando por
cima  das  águas?  Os  discípulos  ficaram com medo e
começaram a gritar:

Discípulos É um fantasma! É um fantasma!

2º

Discípulo E ele vem em nossa direção.

1º

Discípulo O que vamos fazer?

Narrador Os  discípulos  estavam  apavorados.  Jesus
tranquilamente disse-lhes:

Jesus Não precisam ter medo. Sou Eu.

Narrador Mas, Pedro, um dos discípulos de Jesus, duvidou que
era Jesus e disse-lhe:

Pedro Se realmente  for o Senhor,  manda-me ir  até onde o
Senhor está.

Narrador Jesus respondeu-lhe:

Jesus Pode vir, Pedro.

Pedro Mas como?

Jesus Desça do barco e venha andando.
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Narrador Pedro desceu do barco e  foi  andando todo feliz  por
cima do mar em direção a Jesus. Vocês já pensaram, a
gente  andar  por  cima  da  água?  Mas,  sabem  o  que
aconteceu? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele ia
tranquilo  andando  no  mar.  Mas,  o  vento  começou  a
ficar mais forte: Zum...zum... Ele parou de olhar para
Jesus e ficou olhando para o tamanho das ondas e teve
medo. Sabem o que aconteceu? Ele começou a afundar
e gritou:

Pedro Jesus, salva-me. Eu estou afundando!

Narrador Logo Jesus  estendeu a  Sua  mão para  Pedro  e  falou
com ele:

Jesus Pedro, por que você ficou olhando para o vento e as
ondas altas? Por que você não continuou olhando para
Mim? Você duvidou do Meu poder.  A sua fé  é muito
pequena.  Você não sabe que Eu estou aqui perto de
você?

Narrador Quando  nós  temos  Jesus  na  nossa  vida,  nós  não
precisamos ter medo. A hora em que Pedro parou de
olhar para Jesus, ele teve medo. Jesus segurou na mão
de  Pedro  e  ambos  subiram  no  barco.  Sabem  o  que
aconteceu? Logo o vento parou e o mar ficou calmo. Os
discípulos  ficaram  admirados  e  adoraram  a  Jesus
dizendo-lhe.

Discípulos O Senhor é mesmo o Filho de Deus, pois ninguém pode
fazer o que o Senhor faz!

Conclusão Quem tem Jesus no coração, não precisa ter medo de
nada e nem ficar assustado com coisa alguma. Jesus
controla todo o mundo, Ele ama cada criança. Coloque
a sua vida nas mãos de Jesus. Deixe-O dirigir a sua vida
e cuidar de você.
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Forre  uma caixa  de  sapato  com papel  de  presente  e  coloque
conchinhas do mar. Pergunte às crianças:

- O  que  será  que  tem  dentro da caixa? (Passe a caixa na mão 
  das crianças,  para  que   elas  descubram o que tem   dentro).

- Isso  mesmo,  são  conchinhas do mar. (Mostre). Há  conchas  
  de vários tamanhos e formatos.

- Ouçam  o  barulho  que  ela  faz! (Mostre). Ela  faz um barulho 
  igual ao das ondas do mar.

Hoje vamos ouvir a história de alguém que 
andou por cima das águas do mar.

PERSONAGENS DE EMBORRACHADO 

Mar, barco, Jesus, discípulos, peixes coloridos e rede de filó.

(colar imã atrás de todos os personagens, para colocar num
quadro de metal)



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGENS DE EMBORRACHADO 

                                                             __                                                                                                      
                                                                               PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

JESUS

DISCÍPULOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGENS DE EMBORRACHADO 

                                                             __                                                                                                      
                                                                               PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

DISCÍPULOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                             __                                                                                                      
                                                                               PROJETO  MILAGRES  5  e  6  ANOS

As crianças devem estar sentadas nas cadeiras em círculo. Cada
criança receberá um barco. Os barcos são feitos em dobradura de
várias cores. O dirigente diz:

- "O  marinheiro  vai  pegar  o  seu  barco  vermelho". Os barcos 
  vermelhos devem ir atrás do marinheiro.

- "Ele  pegou  barcos  azuis". Da  mesma forma, as crianças que 
  estão   com   os   barcos   azuis   vão  atrás  do  marinheiro.  O 
  marinheiro  diz  algumas  cores  de  barcos. Depois  de algum 
  tempo, ele diz:

- "Não  quero  mais  andar  de barco". Ele senta, e a criança que 
  não    tiver   lugar   é   o   marinheiro.   E   assim   continua   a 
  brincadeira.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

4a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     

                                      

                                       

  

   

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

- Mostrar à criança que Deus a ama e Ele cuida dela.

- Nós somos ovelhas de Jesus. Ele é o nosso pastor.

- “O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.” Salmo 23:1

Dobradura da ovelha com o versículo

- Escolhendo um caminho

- A ovelha se perdeu, mas o pastor a encontrou



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“O Senhor é o Meu Pastor (Música Helenita Borja)

O Senhor é o meu pastor;
E nada, nada me faltará;

Não falta paz, nem alegria;
Não falta fé, na tribulação;
Não falta amor, nem esperança;
Porque o Senhor é o meu pastor.

       - Desenhar junto com as crianças
         (Música: “Parabéns pra você”)

     Eu sou uma ovelhinha,

     Ovelhinha de Jesus.

     Eu gosto de orar.

     E também de cantar.

     - Mateus 18:10 a 14; Lucas 15:3-7

OVELHA QUE FECHA OS OLHINHOS

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

* Cruzo os dedinhos da minha mão. 

* Abaixo a cabeça com atenção. 

* Fecho os olhinhos em oração.

Colocar no lugar do recorte

bis

• Oba Jesus me ama;
• Perto, perto de Deus eu quero andar;

• Oba Jesus me ama;
• Perto, perto de Deus eu 
quero andar;

• Oba Jesus me ama;
• Perto, perto de Deus 
eu quero andar;



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHES DE ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO (menino, menina e ovelha)

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

MENINA - Bom dia crianças! Estou esperando um amiguinho. Ele está demorando
tanto! Nós vamos para uma festa de aniversário. Será que ele vem desse
lado? Ou será que ele vem do outro lado? (Virar a cabeça do fantoche de
um lado para o outro).

MENINO - (Gritando). Oi!

MENINA - Que susto! Desse jeito você me mata do coração! Por que você demorou
tanto? Nós vamos chegar tarde ao aniversário! 

MENINO - Eu perdi o ônibus e tive que esperar outro. E demorou tanto, tanto que
eu fiquei cansado! (Deitar o menino)

MENINA - Ande depressa! Eu não quero perder a história.

MENINO - (Levantando-se assustado) Perder a história? O que é isso? Nós vamos é
para uma festa de aniversário, não é? 

MENINA - Isso mesmo! Mas é uma festa diferente!

MENINO - Se esta festa é diferente, será que tem o docinho de brigadeiro? Eu gosto
de ir a aniversário só para comer doce.

MENINA - Acho que sim. Toda festa tem brigadeiro!

MENINO - Será que tem refrigerante e salgado?

MENINA - Claro que sim. E tem história também.

MENINO - Eu nunca vi isto em aniversário: ter história.

MENINA - Isso mesmo. E é uma história da Bíblia.

MENINO - Então vamos depressa! Eu quero ouvir essa história.

MENINA - Psiu! Já está começando. Entre devagarinho.

MENINO - Vamos nos sentar bem na frente. Eu não quero perder nada. (Entram o
pastor e a ovelhinha cantando) Cântico de Salvação nº 8, volume 4.

PASTOR - Meu pastor é Cristo!

BRANQUINHA - E que serei eu?

PASTOR - Com prazer o digo: Cordeirinho seu.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHES DE ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO (menino, menina e ovelha)

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

MENINA - Bom dia crianças! Estou esperando um amiguinho. Ele está demorando
tanto! Nós vamos para uma festa de aniversário. Será que ele vem desse
lado? Ou será que ele vem do outro lado? (Virar a cabeça do fantoche de
um lado para o outro).

MENINO - (Gritando). Oi!

MENINA - Que susto! Desse jeito você me mata do coração! Por que você demorou
tanto? Nós vamos chegar tarde ao aniversário! 

MENINO - Eu perdi o ônibus e tive que esperar outro. E demorou tanto, tanto que
eu fiquei cansado! (Deitar o menino)

MENINA - Ande depressa! Eu não quero perder a história.

MENINO - (Levantando-se assustado) Perder a história? O que é isso? Nós vamos é
para uma festa de aniversário, não é? 

MENINA - Isso mesmo! Mas é uma festa diferente!

MENINO - Se esta festa é diferente, será que tem o docinho de brigadeiro? Eu gosto
de ir a aniversário só para comer doce.

MENINA - Acho que sim. Toda festa tem brigadeiro!

MENINO - Será que tem refrigerante e salgado?

MENINA - Claro que sim. E tem história também.

MENINO - Eu nunca vi isto em aniversário: ter história.

MENINA - Isso mesmo. E é uma história da Bíblia.

MENINO - Então vamos depressa! Eu quero ouvir essa história.

MENINA - Psiu! Já está começando. Entre devagarinho.

MENINO - Vamos nos sentar bem na frente. Eu não quero perder nada. (Entram o
pastor e a ovelhinha cantando) Cântico de Salvação nº 8, volume 4.

PASTOR - Meu pastor é Cristo!

BRANQUINHA - E que serei eu?

PASTOR - Com prazer o digo: Cordeirinho seu.

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

MODO DE FAZER

Placa de isopor – 60 cm por 35 cm.

Pastor – Personagem de cartolina, vestido de pastor.

Ovelhas – De cartolina.

Aprisco – Palito de picolé, pedras de papel crepom amassado.

Árvore – Rolo de papel higiênico e papel de bala verde.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

pastor



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Um dia Jesus contou ao povo
uma linda história.

Havia  um  pastor  que  tinha
muitas, muitas ovelhas. Vamos ver
quantas  eram?  (Contar  de  10  em
10). Isso mesmo! Eram 100 ovelhas.
Quantas ovelhinhas! E elas faziam
mée... mée. O pastor sabia o nome
de cada ovelhinha. (Mostrar pastor
e  ovelhas).  As  ovelhinhas
conheciam  a  voz  do  pastor  e  o
seguiam.

Era uma manhã bem bonita e
o pastor levou suas  ovelhas  até às
montanhas.  Que  beleza!  Estava
tudo  tão  bonito!  O  campo  estava
tão florido!  O pastor sentou-se  na
grama e cantou. “Meu bom pastor
é Cristo”.

As  ovelhinhas  comeram  a
grama,  brincaram,  e  de  repente,
começaram:  mée...mée...  O  que
será?  Ah!  O  pastor  levantou-se  e
viu que as ovelhinhas estavam com
sede.  Então  ele  as  levou  para  o
riacho  para  beberem  água.  Elas
beberam  muita  água.  (Mostrar
ovelhas  comendo  grama,  pulando,
bebendo água).

Quando começou a escurecer,
o pastor levou as ovelhinhas para o
aprisco. Sabem o que é o aprisco? É
o lugar onde as ovelhas dormem. É
um lugar cercado que só tem uma
porta.  É  a  casa  das  ovelhas.
(Mostrar  o  aprisco  de  palito  de
picolé fincado na placa de isopor).

Durante  a  noite,  o  pastor
dormia  na  porta  do  aprisco,  para
que  nenhum  lobo  entrasse  e
machucasse as ovelhinhas. O pastor
tomava  conta  das  ovelhinhas  o
tempo todo. Ele é como Jesus. Jesus
nos ama muito e cuida da gente a
todo instante.

Um  dia,  o  pastor  estava
contando as ovelhas. Vamos contar
também? 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...
8...  9...   Oh!  Falta  uma!  Onde
estará?  Onde  estará?  Sumiu  uma
ovelhinha! Eu preciso procurá-la!

Bem depressa, o pastor largou
as outras ovelhas no aprisco e saiu
para procurar a ovelhinha perdida.
Procurou,  procurou,  procurou
muito.  A ovelhinha  desobedeceu e
afastou-se  do  rebanho.  Será  que
você também é desobediente?

O pastor  chamou  e  gritou  o
nome da ovelha: 

Ovelhinha  Zizi!  Ovelhinha
Zizi! 

A  ovelhinha  estava  sozinha.
Sabem o que aconteceu? Ela subiu
a montanha e quando ela estava no
alto,  ela  caiu  e  ficou  presa  num
arbusto  (Mostrar).  E  ela  ficou  ali
chorando: mée... mée...                    

O  pastor  ouviu.  E  foi
correndo  até  onde  a  ovelhinha
estava.  Coitadinha!  Ela  estava
presa nos galhos e não podia sair.
(Mostrar a ovelha presa). Sabem o
que o pastor fez? Ele disse:

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

-  Espere  ovelhinha,  eu  já
estou chegando, eu vou salvá-la.

O  pastor  tirou  a  ovelha
daqueles  laços  e  carregou-a  nos
braços.  Ela  estava  muito
machucada!  Ele  passou  remédio  e
levou  a  ovelhinha  para  junto  das
outras.  E nunca mais ela fugiu!  O
pastor ficou tão alegre que fez uma
festa e chamou os seus amigos:
- Venham alegrar-se comigo, achei
a minha ovelha!

Nós  somos  ovelhinhas  de
Jesus. Àz vezes, nós nos afastamos
d'Ele.  Como  podemos  afastar-nos

de  Jesus?  Isso  mesmo!  Fazendo
coisas que não agradam a Deus. E
isso  é pecado.  Mas  Jesus,  que é o
nosso  pastor,  nos  ama  tanto,  que
morreu  na  cruz  pelos  nossos
pecados.  Se  você  quer  aceitá-lo
como Salvador, basta pedir a Ele o
perdão dos seus pecados e recebê-lo
como  seu  Salvador.  Ele  tem
cuidado  de nós  e está  preparando
um lindo lugar no céu para aqueles
que O receberam. Você quer aceitá-
lo agora?
Venha aqui na frente. Eu vou orar
por você.

BONECO VESTIDO DE PASTOR

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

Túnicas com as cores do
plano de salvação:

azul, suja, vermelha,
branca e verde.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Depois de contada a história, vestir uma criança de pastor, e
distribuir máscaras de ovelhas entre as crianças e fazer a

dramatização da história.

OVELHA QUE FECHA OS OLHINHOS

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

LEVAR FIGURAS DE OVELHAS

(conversar com as crianças)

- Quem já viu uma ovelha?
- De que cor é a ovelha?

A história de hoje nos fala de um rebanho de ovelhas.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHES DE MÁSCARA DE CARTOLINA

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

PASTOR



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHES DE MÁSCARA DE CARTOLINA

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

OVELHA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Um dia, Jesus contou ao povo uma linda história. Havia
um pastor que tinha muitas, muitas ovelhas. Vamos ver
quantas eram? (Contar de 10 em 10). Isso mesmo! Eram
100 ovelhas. (Mostrar)

Pastor Eu tenho 100 ovelhas  e  eu  sei  o  nome de  cada uma
delas!

Narrador As ovelhinhas conheciam a voz do pastor e o seguiam.
Era uma manhã bem bonita  e  o pastor  levou as  suas
ovelhas até as montanhas.

Pastor Que  beleza!  O  dia  está  tão  lindo!  O  campo  está  tão
florido. Eu vou levar as minhas ovelhas para passear e
comer grama verdinha.

Narrador O pastor levou as ovelhas, sentou-se na grama e cantou:

Pastor “Meu pastor é Cristo.
E que serei eu?
Com prazer o digo.
Cordeirinho Seu”.

Narrador As ovelhas comeram a grama verdinha, brincaram, e, de
repente, começaram a balir:

Ovelha Méeee...! Méee...!

Pastor O que será? Ah!  As  ovelhas  estão  com sede.  Eu  vou
levá-las até o riacho para beberem água.

Narrador As ovelhas estavam com muita sede. Elas beberam muita
água. Depois elas se deitaram na grama para descansar.

Pastor Já  está  escurecendo.  Eu  vou  levar  as  ovelhas  para  o
aprisco

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Sabem o que é aprisco? É a casa das ovelhas. É o lugar
onde as ovelhas dormem. É um lugar cercado, que tem
só uma porta.

Pastor Eu vou dormir  na porta  do  aprisco  para  que nenhum
lobo entre e machuque as ovelhas.

Narrador O pastor tomava conta das ovelhas o tempo todo. Ele é
como Jesus. Jesus nos ama muito e cuida da gente a
todo  instante.  Um  dia,  o  pastor  estava  contando  as
ovelhas. Vamos contar também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...

Pastor Oh! Falta uma ovelhinha! Para onde ela foi? Ela sumiu!
Eu preciso procurá-la.  Ela  deve estar  sozinha!  Eu vou
deixar as outras ovelhas bem guardadas no aprisco e vou
procurar a ovelha perdida.

Narrador O pastor procurou e procurou muito.

Pastor O  que  será  que  aconteceu  com  a  ovelha?  Ela
desobedeceu, afastou-se do rebanho e se perdeu.

Narrador O pastor chamou e gritou o nome da ovelha.

Pastor Ovelhinha Joli! Ovelhinha Joli!

Narrador Sabem o que aconteceu? Ela  subiu  na  montanha.
Quando estava lá no alto, ela escorregou e foi caindo no
abismo. Mas havia uma plantinha e ela ficou presa nos
seus galhos. E ela ficou chorando.

Ovelha Méee... Méee...

Pastor Eu estou  ouvindo  a  voz  da  ovelhinha.  Ovelhinha  Joli!
Onde você está?

Ovelha Méee... Méee...

Narrador O pastor ouviu e foi correndo em direção ao lugar de
onde ele tinha ouvido a voz da ovelha.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Pastor Coitadinha! Ela está presa nos galhos da planta e não
pode sair.

Narrador Sabem  o  que  o  pastor  fez?  Ele  pegou  o  seu  cajado,
puxou a ovelhinha, tirando-a do meio dos galhos que a
prendiam. Ele a pegou nos braços e lhe disse:

Pastor Como  você  está  machucada!  Eu  vou  curar  os  seus
ferimentos. Eu vou levá-la para junto das outras ovelhas
e você nunca mais vai fugir.

Narrador O  pastor  ficou  tão  alegre  por  ter  encontrado  a  sua
ovelha que ele deu uma  festa  e  chamou  os  seus
amigos.

Pastor Venham alegrar-se  comigo!  Achei  a  minha  ovelha  que
estava perdida.

Apêlo Nós  somos  ovelhinhas  de  Jesus.  Às  vezes,  nós  nos
afastamos d’Ele. Como podemos nos afastar de Jesus?
Isso mesmo! Fazendo coisas que não agradam a Deus. E
isso é pecado. Mas Jesus, que é o nosso pastor, nos ama
tanto que morreu na cruz pelos nossos pecados. Se você
quer aceitá-lo como Salvador, basta pedir a Ele o perdão
dos seus pecados e recebê-lo. Ele tem cuidado de nós e
está preparando um lindo lugar no céu para aqueles que
O  receberem.  Você  quer  aceitá-lo  agora?  Venha  na
frente. Eu vou orar por você.

Fazer as ovelhas com as cores do Plano de Salvação:
Azul, sujo, vermelho, branco e verde.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

MÁSCARA DE OVELHA DE CARTOLINA

 

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

5a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                    
                                      

                                       

  

   

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

  - Levar a criança a reconhecer o amor e o perdão de Deus.

- “Porque este meu filho estava perdido e foi achado.” Lucas 15:24

Máscaras de porquinhos com o versículo

- O amor e o perdão de Deus

- O  filho  mais  novo foi embora da casa de seu pai, mas
  voltou arrependido



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“  O PAI CELESTE CUIDA DE MIM”  

Cânticos para crianças, nº 139

       -   Desenhar junto com as crianças
           ( Música: “Ciranda, cirandinha...”)

   Corre o lápis bem depressa.

   No papel a desenhar.

   Um porquinho bem bonito.

   Eu acabo de riscar.

     - Lucas 15:11-32

     PORQUINHO QUE FECHA OS OLHINHOS

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

* Cruzo os dedinhos da minha mão.

* Abaixo a cabeça com atenção. 

* Fecho os olhinhos em oração.

COLOCAR NO LUGAR DO CORTE
ACIMA DOS OLHOS

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

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



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHES (dois meninos)

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

Fábio - Onde você vai?

João - Eu vou ao centro da cidade. Eu estou cansado de ficar
em casa.

Fábio - O seu pai deixou?

João - Ele nem sabe onde eu estou.

Fábio - Não é perigoso você passear sozinho?

João - Não é não. Tchau!

Narrador - João passeou  bastante, bem  longe da sua casa. Ele
viu  as  vitrines  das lojas. Mas, foi ficando tarde e ele
esqueceu o caminho de volta. 

João - Está ficando escuro e eu não sei  voltar para casa.  O
que eu vou fazer?

Narrador - João começou a chorar.

João - Buaaááá...

D Maria - O que aconteceu garoto? Por que você está chorando?

João - Eu resolvi passear. Agora não sei voltar para casa e os
meus pais não sabem onde estou.

D Maria - Eu vou ajudá-lo. Qual é o nome da sua rua?

Narrador - O menino falou e logo D. Maria o levou para casa. Os 
pais  estavam preocupados com o filho e o receberam 
com  alegria. A  nossa  história  nos  fala de um jovem 
que também saiu de casa.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHES (dois meninos)

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

Fábio - Onde você vai?

João - Eu vou ao centro da cidade. Eu estou cansado de ficar
em casa.

Fábio - O seu pai deixou?

João - Ele nem sabe onde eu estou.

Fábio - Não é perigoso você passear sozinho?

João - Não é não. Tchau!

Narrador - João passeou  bastante, bem  longe da sua casa. Ele
viu  as  vitrines  das lojas. Mas, foi ficando tarde e ele
esqueceu o caminho de volta. 

João - Está ficando escuro e eu não sei  voltar para casa.  O
que eu vou fazer?

Narrador - João começou a chorar.

João - Buaaááá...

D Maria - O que aconteceu garoto? Por que você está chorando?

João - Eu resolvi passear. Agora não sei voltar para casa e os
meus pais não sabem onde estou.

D Maria - Eu vou ajudá-lo. Qual é o nome da sua rua?

Narrador - O menino falou e logo D. Maria o levou para casa. Os 
pais  estavam preocupados com o filho e o receberam 
com  alegria. A  nossa  história  nos  fala de um jovem 
que também saiu de casa.

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM DE ROLINHO DE PAPEL HIGIÊNICO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

PAI

- Casa (caixa de sapatos).
- Chiqueiro (palito de picolé).
- Pode-se   contar   a  história 
  num tabuleiro de areia.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM DE ROLINHO DE PAPEL HIGIÊNICO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

FILHO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM DE ROLINHO DE PAPEL HIGIÊNICO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

AMIGO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM DE ROLINHO DE PAPEL HIGIÊNICO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

PORCO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Um homem tinha 2 filhos. Um
dia o filho mais novo disse ao pai: 

- Pai eu quero o dinheiro que
me pertence, pois eu vou viajar.

O pai dividiu a herança entre
os 2 filhos.

Sabem o que o filho fez?
Ele  pegou  o  dinheiro  que

recebeu  de  seu  pai  e  foi  conhecer
outros  lugares  bem  longe  de  sua
casa.

O pai ficou triste com a saída
do filho, pois ele o amava muito.

O jovem começou a fazer tudo
o  que  tinha  vontade  de  fazer  e
aproveitar  a  sua  vida  com  a
herança recebida.

Ele  se  esqueceu  de  todos  os
ensinamentos do seu pai e começou
a fazer tudo o que não agradava a
Deus.  Como  ele  tinha  muito
dinheiro,  logo  arranjou  muitos
amigos que o ajudaram a gastá-lo
em festas, passeios, divertimentos.

Mas,  um  dia,  ele  notou  que
havia gasto todo o dinheiro e logo
os  amigos  se  afastaram dele.  Para
piorar  a  situação,  houve  uma
grande  fome  naquela  cidade  e
muitos  desempregados.  O  moço
procurou  emprego  em  vários
lugares,  mas  não  conseguiu
nenhum  trabalho.  Ele  ficou
sozinho,  triste,  sem  amigos,  sem
família, sem dinheiro, sem roupas e
com muita fome.

Ele  já  estava  cansado  de
procurar  trabalho  e  estava  quase
desistindo,  quando  conseguiu  um
serviço com um fazendeiro.

Sabem  qual  era  o  seu
trabalho?

Cuidar de porcos.
Ninguém lhe dava nada para

comer. A sua fome era tão grande,
que  ele  desejava  comer  a  comida
que era jogada para os porcos.

Ele  ficava  ali,  naquele
chiqueiro sujo,  até que um dia ele
começou a pensar:

-  Na  casa  de  meu  pai  os
empregados  têm  roupa  limpa,  e
tanta  comida.  E  eu  estou  aqui,
morrendo de fome? Eu vou voltar e
pedir ao meu pai que me perdoe e
me  aceite  como  um  dos  seus
empregados.

O  moço  levantou-se  e
começou a sua viagem de volta. Ele
andou muito  tempo.  Ele  já  estava
cansado e com fome, e mais parecia
um mendigo com suas roupas sujas
e rasgadas.

Seu  pai,  todas  as  tardes,
ficava  olhando  em  direção  à
estrada  para  ver  se  o  seu  filho
voltava.

Quando o jovem estava quase
chegando em casa, seu pai o viu de
longe  e  foi  correndo  encontrar-se
com ele. O pai o abraçou e o beijou,
dizendo-lhe:

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

- Filho, eu estava com muitas
saudades  de  você!  Que  bom  que
você voltou!

Seu filho disse-lhe:
-  Pai,  eu  fiz  tantas  coisas

erradas.  Eu  estou  triste  com  os
meus pecados.    

Eu  acabei  com  todo  o
dinheiro que o senhor me deu. Não
mereço ser seu filho.

O pai nem deixou ele acabar
de falar. Ele perdoou tudo o que o
seu filho tinha feito e mandou que
os  seus  empregados  trouxessem  a
melhor  roupa,   sandálias  novas   e

um lindo anel.  O pai mandou que
os  empregados  matassem  um
bezerro  e  convidassem  os  amigos
para  uma  grande  festa,
comemorando a volta do filho.

Como aquele pai amava o seu
filho! Deus nos ama muito mais! O
seu  amor  é  tão  grande  que  Ele
mandou o Seu Filho Jesus morrer
na cruz pelos nossos pecados.
Deus  fica  triste  quando  você  faz
coisas  erradas.  Mas  Ele  nunca
deixa  de  amá-lo.  Quando  você  se
arrepende  dos  seus  erros,  Ele
perdoa e o trata como Seu filho.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

PERSONAGEM DE ROLO

DE PAPEL HIGIÊNICO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

LEVAR FIGURAS DE PORQUINHOS

(conversar com as crianças)

    - Quem sabe o que é um chiqueiro?

    - É a casa dos porcos.

    - Como é o chiqueiro?

    - É muito sujo, mal cheiroso.

    - O que os porquinhos comem?

    - O resto das comidas.

    - Vamos imitar os porquinhos?

A história de hoje nos fala de um jovem
que cuidou de porcos.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE SACO DE PAPEL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

FILHO PRÓDIGO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE SACO DE PAPEL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

PAI



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE SACO DE PAPEL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

FILHO MAIS VELHO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE SACO DE PAPEL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

AMIGO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE SACO DE PAPEL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

FAZENDEIRO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE SACO DE PAPEL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

PORCO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Um homem tinha  2  filhos.  Um dia,  o  filho  mais  novo
disse ao pai:

Jovem Pai, eu quero o dinheiro que me pertence, pois eu vou
viajar.

Pai Por que meu filho? O que lhe falta?

Jovem Eu  quero  viajar,  conhecer  outros  lugares.  Eu  estou
cansado dessa vida.

Narrador O pai  dividiu  a  herança  entre  os  2  filhos,  mas  ficou
muito triste com a saída do filho mais novo, pois ele o
amava muito.

Jovem Que  lugares  bonitos!  Eu  quero  divertir-me.  Eu  vou
aproveitar a minha vida.

Narrador O jovem começou a fazer tudo o que tinha vontade de
fazer, e se esqueceu de todos os ensinamentos do seu
pai.  Como  ele  tinha  muito  dinheiro,  logo  arranjou
muitos  amigos  que  o  ajudaram  a  gastá-lo  em  festas,
passeios  e  divertimentos.  Ele  fez  tudo  o  que  não
agradava a Deus.  Mas,  um dia,  ele notou que já havia
gasto muito dinheiro.

Jovem O meu dinheiro está acabando. Eu tenho que diminuir
os meus divertimentos.

Falso

Amigo Vamos sair?

Jovem Eu não posso. O meu dinheiro acabou.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Logo que os falsos amigos viram que ele não tinha mais
dinheiro,  afastaram-se  dele.  Para  piorar  a  situação,
houve  uma  grande  fome  naquela  cidade  e  muitas
pessoas ficaram sem emprego.

Jovem Eu vou procurar um emprego com os meus amigos.

Narrador O jovem procurou emprego com os seus amigos e não
achou nenhum trabalho.

Jovem Eu vou procurar um emprego no campo. Na cidade não
tem mais trabalho.

Narrador O  jovem  procurou  emprego  em  vários  lugares  e  não
conseguiu  nada.  Ele  ficou  sozinho,  sem  amigos,  sem
família, sem dinheiro, sem roupas e com muita fome. Ele
continuou  procurando  até  que  e  conseguiu  com  um
fazendeiro, o trabalho de cuidar de porcos. A sua fome
era tão grande que ele desejava comer a comida que era
jogada para os porcos. Um dia, ele começou a pensar!

Jovem Na casa de meu pai, os empregados têm roupa limpa e
muita comida, e eu estou aqui morrendo de fome? Eu
vou voltar e pedir ao meu pai que me perdoe e me aceite
com um dos seus empregados.

Narrador O jovem levantou-se e começou a sua viagem de volta.
Ele  andou muito tempo.  Ele  já  estava cansado e com
fome. Ele mais parecia um mendigo com roupas sujas e
rasgadas.

Pai Meu  filho  podia  tanto  voltar!  O  que  será  que  está
acontecendo com ele?

Narrador Seu pai,  todas as tardes,  ficava olhando em direção à
estrada para ver se o seu filho voltava. Quando o jovem
estava quase chegando em casa, seu pai o viu de longe.

Pai Parece com o andar do meu filho. Mas não deve ser. É
um mendigo que deve estar com fome.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Quando o jovem aproximou-se, o pai percebeu que era o
seu filho e foi correndo encontrar-se com ele. O pai o
abraçou e o beijou, dizendo-lhe:

Pai Filho, que bom que você voltou! Eu estava com muitas
saudades de você.

Jovem Pai, eu fiz tantas coisas erradas! Eu estou triste com os
meus  pecados.  Eu acabei  com todo o dinheiro  que o
senhor me deu. Eu não mereço ser mais o seu filho.
Trate-me como se fosse um dos seus empregados.

Pai Você  é  o  meu  filho.  Empregado,  traga-lhe  a  melhor
roupa,  sandálias  novas  e  coloque  no  dedo  dele  este
anel.

Narrador O pai mandou que os empregados matassem um bezerro
e  convidassem  os  amigos  para  uma  grande  festa,
comemorando a volta do filho.

Apelo Como aquele pai amava o seu filho! Deus nos ama muito
mais! O seu amor é tão grande que Ele mandou o Seu
Filho, Jesus, morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus
fica  triste  quando  você  faz  coisas  erradas,  mas  Ele
nunca deixa de amá-lo. Quando você se arrepende dos
seus erros, Ele o perdoa e o trata como seu filho.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE SACO DE PIPOCA

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

6a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  
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                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

- Incentivar a criança a ajudar os seus amiguinhos, demonstrando   
  o seu amor através das suas ações.

-  “Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” Lucas 10:27

Dobradura de corações.

- Demonstrando amor e sendo bons ajudadores

- O  sacerdote e o levita não se importaram com o homem 
  ferido.

- Só  o  samaritando demonstrou  o seu  amor,  ajudando o 
  homem ferido. 



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“  GRAÇAS TE DAMOS  ”  

APEC - Cânticos de Salvação para crianças - Volume 1, nº 60

       -   Desenhar junto com as crianças
           (Música: “Ciranda, cirandinha...”)

   Corre o lápis bem depressa,

   Um burrinho a desenhar.

   Cavalgando sem parar,

   Acabando de chegar.

     - Lucas 10:25-37

Levar figuras de meios de transportes

Mostrar que na época de Jesus não
havia carro, ônibus e avião.

As pessoas andavam a pé ou a cavalo. A história
de hoje nos fala de um homem que foi fazer uma viagem.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

•O que você faz, o que você diz, Deus tudo 
escuta e tudo vê;
• Eu preciso de você, você precisa de mim;

•O que você faz, o que 
você diz, Deus tudo 
escuta e tudo vê;
• Eu preciso de você, 
você precisa de mim;



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM FEITO EM PAPEL DE JORNAL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

VIAJANTE



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM FEITO EM PAPEL DE JORNAL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

LADRÃO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM FEITO EM PAPEL DE JORNAL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

SACERDOTE



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM FEITO EM PAPEL DE JORNAL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

LEVITA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM FEITO EM PAPEL DE JORNAL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

BOM SAMARITANO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM FEITO EM PAPEL DE JORNAL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

VIAJANTE MACHUCADO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Certa  vez,  um doutor  da lei,
querendo  pegar  Jesus  em
contradição, perguntou-lhe sobre o
mandamento:  Amarás  o  teu
próximo  como  a  ti  mesmo.  Ele
queria  saber  quem  era  o  seu
próximo.

Jesus respondeu-lhe contando
a seguinte história:

Certa  vez,  um  homem
precisava  viajar  de  Jerusalém  a
Jericó. Eram mais ou menos de 25 a
30  Km  de  distância  por  uma
estrada deserta e perigosa.

Naquele  tempo,  não  havia
carros  ou  ônibus.  As  pessoas
tinham  que  andar  a  pé  ou  em
animais.

Este  homem  estava  sozinho.
Ele  ia  contente,  andando  pelo
caminho.

De  repente,  apareceram
alguns ladrões que o atacaram e o
jogaram  no  chão.  Rasgaram  suas
roupas,  bateram  nele,  roubaram
todo  o  seu  dinheiro  e  depois
fugiram, deixando o homem caído e
ferido na beira do caminho.

O  homem ficou  ali  no  chão,
machucado,  não  podendo  nem
andar,  esperando  que  alguém
passasse para ajudá-lo.

Logo depois, ele ouviu alguns
passos toc, toc, toc. Alguém estava
se aproximando. Seriam os ladrões
novamente?  Não!  Era  um
sacerdote,  um pastor  que  pregava
no templo de Jerusalém.

Sabem o que aconteceu?

Quando o sacerdote ouviu os
gemidos do homem machucado, ele
foi para o outro lado da estrada e
fez de conta que nem viu o homem
ferido.

Ele não parou e continuou o
seu caminho, não ajudando o pobre
homem.

O  sol  estava  cada  vez  mais
quente,  o  homem  machucado
estava com sede. Ele se sentiu triste
e sozinho.

A estrada  era bem deserta  e
pouca gente viajava por ela.

Novamente  o  homem
machucado  ouviu  alguns  passos
toc,  toc,  toc.  Alguém  vinha
descendo a estrada. E ele pensou: 

- Agora vão me ajudar.
O viajante era um levita. Ele

também  ajudava  no  templo.  Ele
chegou  perto  do  homem  ferido,
parou,  olhou  e  nem  se  importou,
continuando a sua caminhada.

O  pobre  homem  sentia-se
cada  vez  mais  doente,  mais  fraco.
Ele deve ter pensado que ninguém
passaria para ajudá-lo. Finalmente,
ele ouviu outro barulho. Parecia de
cavalo:  clop,  clop,  clop.  Isso
mesmo! Não era barulho de gente
andando,  e  sim  um  homem
montado num cavalo.

O homem ferido pensou:
- Será que esse samaritano vai

me  ajudar?  Eu  estou  tão
machucado,  está  doendo  tanto!
Mas os samaritanos não gostam dos

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

judeus!  Ele  também  não  vai  me
ajudar...

O  samaritano  chegou  bem
perto, parou e ficou com pena dele.
Ele sentiu amor por aquele homem
machucado, desceu do cavalo e foi
ajudá-lo.  Primeiro,  ele  deu  água
para  o  homem  beber.  Depois,
colocou  remédio  nos  seus
ferimentos. Em seguida, levantou-o,
ajudou-o  a  subir  no  cavalo  e  o
levou para o hotel  mais perto.  Ali
ele cuidou dele. No dia seguinte, o
samaritano  precisava  ir  embora,
continuar  sua viagem de negócios.
Ele chamou o dono do hotel, pediu-
lhe para cuidar do homem doente.
Pagou as suas despesas e disse-lhe
que  se  precisasse  gastar  mais,  ele
pagaria quando voltasse.

O  samaritano  ficou  feliz  em
ajudar aquele homem judeu.

Jesus  acabou  a  história
perguntando:

-  Qual  dos  3  demonstrou
amor ao seu próximo? O sacerdote,
o levita ou o samaritano?

O  doutor  da  lei  respondeu-
lhe:

- O samaritano.
Jesus disse-lhe:
-  Agora  vá  e  faça  a  mesma

coisa.
Jesus  quer  que  amemos  e

ajudemos a todas as pessoas.
Aquele  samaritano  nem

conhecia o homem ferido e ajudou-
o.

E  você?  Como  pode
demonstrar o seu amor?

Às vezes, é um amiguinho que
precisa de sua ajuda na escola, na
igreja...

E  em  casa,  como  você  pode
ajudar?

FAÇA 5 CORAÇÕES: AZUL, SUJO, VERMELHO, BRANCO, VERDE.

Esses corações nos contam uma história de amor.

- Qual a cor desse coração? Azul.

O azul nos fala do céu. Acima desse céu há um outro céu. É um
lugar lindo. As ruas são de ouro, as portas de pérola. Lá não tem
noite.  Jesus  é  a  luz,  e  Ele  ilumina  tudo.  Lá  não  tem  ninguém
doente. Mas ninguém poderia entrar no céu. Sabem por quê? Por
causa do pecado.

                                                                   _                                                                                                   
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

-  De que cor é esse coração? É sujo.

O pecado  é  sujo.  Quando  nós  brincamos  com  o  barro,  ficamos
sujos. Nós somos feitos do pó da terra. O homem é pecador. Você
sabe o que é pecado? (Deixar as crianças falarem). O pecador não
entra no céu. Mas Deus nos ama tanto que Ele providenciou um
meio para que um dia pudéssemos ir para o céu.

- Qual cor é essa? Vermelho.

Quando você corta  o dedo,  o que sai?  Sangue.  De que cor  é  o
sangue? Vermelho. Deus nos ama tanto, que mandou Jesus morrer
na cruz pelos nossos pecados.

- De que cor é esse coração? Branco.

A nuvem também é branca. Quando nós pedimos ao Senhor Jesus
para  perdoar  os  nossos  pecados  e  nos  arrependemos,  Ele  nos
perdoa.  O  Senhor  Jesus  toma  conta  da  nossa  vida,  perdoa  os
nossos pecados e o nosso coração fica branco, limpinho.

- De que cor é esse coração? Verde.

Depois que você aceita o Senhor Jesus como o seu Salvador, você
precisa crescer para Jesus. O verde nos fala das cores das plantas.
Como as plantas crescem? Elas precisam do ar,  do sol,  da água
para crescerem. Nós precisamos de orar (falar com Deus), de ir à
igreja, de ler a Bíblia ou pedir alguém para ler a Palavra de Deus. E
também falar de Jesus para os nossos amiguinhos. Dessa forma,
crescemos para Jesus.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                      - VIAGEM PARA JERUSALÉM

                                                     - CRACHÁS DOS CORAÇÕES

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

MATERIAL - Jornais.

Forma-se um círculo. Usam-se folhas de jornais (dobradas) para
cada participante, formando um círculo, com um jornal a menos
do que o número de participantes. Os alunos devem marchar em
redor  dos  jornais,  enquanto  se  toca  uma  música.  Quando  a
música parar, todos procuram pisar numa folha de jornal. Quem
não conseguir, sai da brincadeira. E, então, elimina-se uma folha
de  jornal.  A  brincadeira  continua  até  que  fique  só  um
participante.

- Faça corações de cartolina e distribua-os entre os alunos.

Sorteie alguns números e faça algumas perguntas da lição.  O
aluno que acertar, ganha 2 balas: uma para ele e a outra para
um colega.

 



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FAZER UM PERSONAGEM DE JORNAL

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

CONVERSAR COM AS CRIANÇAS

- Quem é o seu próximo?

- É a pessoa que está perto de você ou, às vezes, são outras 
  pessoas que conhecemos.

- O que fazemos quando gostamos de alguém?

- Falamos mal dela? Batemos nela?

- O que é amar ao próximo? (Deixar as crianças falarem)

- O que devemos fazer pelo próximo?

A história de hoje nos fala de um
HOMEM BOM.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM DE VARETA COM A CABEÇA DE BOLA DE ISOPOR

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

VIAJANTE



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM DE VARETA COM A CABEÇA DE BOLA DE ISOPOR

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

LADRÃO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM DE VARETA COM A CABEÇA DE BOLA DE ISOPOR

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

SACERDOTE



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM DE VARETA COM A CABEÇA DE BOLA DE ISOPOR

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

LEVITA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM DE VARETA COM A CABEÇA DE BOLA DE ISOPOR

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

BOM SAMARITANO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Certa vez, um doutor da lei, querendo pegar Jesus em
contradição, perguntou-lhe:

Doutor Há  um mandamento  que  diz:  “Amarás  o  teu  próximo
como a ti mesmo.” E quem é o meu próximo?

Narrador Jesus respondeu-lhe contando a seguinte história:

Jesus Certa vez,  um homem precisava viajar  de Jerusalém a
Jericó. Eram mais ou menos 25 a 30 Km de distância.
Era uma estrada deserta e perigosa. Este homem estava
sozinho. Ele ia contente, andando pelo caminho.

Homem Hoje o dia está bonito para viajar.

Narrador De repente, apareceram alguns ladrões que o atacaram
e o jogaram no chão.

Homem Por favor, não me machuque.

Ladrão Me dê todo o seu dinheiro.

Homem Não façam isso comigo.

Narrador Os ladrões rasgaram suas roupas, bateram muito nele,
roubaram  todo  o  seu  dinheiro  e  depois  fugiram,
deixando o homem caído e ferido à beira do caminho. O
homem ficou ali no chão, machucado, não podendo nem
andar, esperando que alguém passasse para ajudá-lo.

Homem Ai! Ai! Socorro! Ajudem-me!

Narrador Logo depois, ele ouviu alguns passos (Toc, toc, toc).

Homem Alguém  está  se  aproximando.  Serão  os  ladrões
novamente? Socorro! Ajudem-me! Estou machucado!

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Sabem quem estava se aproximando? Era um sacerdote.
Um pastor que pregava no templo de Jerusalém.

Sacerdote Estou ouvindo uns gemidos.  Parece que é um homem
machucado.  Mas  eu  estou  com  tanta  pressa!  Eu  não
posso socorrê-lo, senão eu chego tarde à igreja. Eu vou
embora correndo.

Narrador O sacerdote não parou e continuou o seu caminho. O sol
estava  cada  vez  mais  quente.  O  homem  machucado
estava  com  sede.  Ele  sentiu-se  triste  e  sozinho.  A
estrada era bem deserta e pouca gente viajava por ela.
Novamente  o  homem machucado  ouviu  alguns  passos
(Toc, toc, toc).

Homem Alguém vem descendo a estrada. Agora vão me ajudar.
Ai! Ai! Por favor, ajude-me!

Narrador O viajante era um levita. Ele também ajudava na igreja.

Levita Estou ouvindo uns gemidos. Ih! Tem um homem ferido
na estrada. Eu não posso ajudá-lo, senão eu vou chegar
tarde  à  igreja.  Eu  já  estou  atrasado.  Eu  não  quero
perder o culto.

Narrador O levita  foi  embora  e  continuou  o  seu  caminho,  não
ajudando o homem machucado. O pobre homem sentia-
se cada vez mais doente e fraco. Finalmente ele ouviu
outro barulho. Parecia um burrinho (Clop, clop, clop).

Homem Será que este homem que está se aproximando montado
num burrinho vai me ajudar? Ih! Acho que não! Ele é um
samaritano. Os judeus não gostam de samaritanos. Mas
eu estou tão machucado. Está doendo tanto! Ai! Ai!

Narrador O samaritano chegou bem perto, parou e ficou com pena
do homem machucado.

Sacerdote O que aconteceu com você? Você está todo machucado!

Homem Foram uns ladrões que roubaram todo o meu dinheiro
e me machucaram.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Samaritano Eu vou ajudá-lo.

Narrador O samaritano desceu do seu burrinho e foi ajudá-lo.
Ele  deu  água  para  o  homem e  passou  remédio  nos
seus ferimentos.

Samaritano Eu vou ajudá-lo a levantar-se e a subir no burrinho. Eu
vou levá-lo para o hotel mais próximo.

Narrador Eles  chegaram no hotel.  Ali,  o  samaritano pediu  ao
dono do hotel para cuidar do homem doente, pois ele
precisava  continuar  a  sua  viagem  de  negócios.  O
samaritano pagou as suas despesas. Depois falou com
o dono do hotel que se ele gastasse mais do que tinha
recebido dele, pagaria quando voltasse. O samaritano
ficou  feliz  por  ajudar  aquele  homem  judeu.  Jesus
acabou a história perguntando:

Jesus Qual  dos  três  demonstrou  amor  ao  seu próximo?  O
sacerdote, o levita ou o samaritano?

Doutor O samaritano.

Jesus Agora vá e faça o mesmo.

Narrador Aquele  samaritano  nem conhecia  o  homem ferido  e
ajudou-o. E você? Como pode demonstrar o seu amor?
Às  vezes  é  um  amigo  da  escola  ou  da  igreja  que
precisa da sua ajuda. Como você pode ajudar?

Bonecos de cartolina vestido com as roupas do plano de salvação:
Azul, sujo, vermelho, branco e verde.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM DE VARETA COM A CABEÇA DE BOLA DE ISOPOR

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

7a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

  

   

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

- Incentivar  a  criança  a  semear  a  Palavra  de  Deus, a falar de 
  Jesus aos seus amiguinhos.

  -  “A semente é a Palavra de Deus”. Lucas 8:11

- Semeando

- O  semeador  jogou  as  sementes  em  vários  tipos  de 
  terreno.   A   semente   que   foi   jogada  na  boa  terra, 
  produziu muito fruto.

GESTOS

A semente (mão fechada). É a Palavra de Deus (duas mãos juntas
abertas como se fosse um livro).



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

 “  Leia a Bíblia e faça Oração”  

“Leia a Bíblia e faça Oração.

Faça oração, faça oração.

Leia a Bíblia e faça Oração.

Se quiser crescer. (3x)

Leia a Bíblia e faça Oração.

Se quiser crescer.”

                     Desenhar junto com as crianças
                    (Música: “Ciranda, cirandinha”)

   “Corre o lápis bem depressa;

    

   No papel a desenhar;

    

   Uma linda sementinha;

    

   Eu acabo de riscar.” 

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

                          

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

Colocar  uma  semente  de  feijão  no  algodão  com  água,  para
mostrar o seu crescimento.

• Que tipo de solo é o seu coração, é pedra 
ou espinho é chão duro ou não?;
• Posso ser um missionariozinho;

• Que tipo de solo é o seu 
coração, é pedra ou espi-
nho é chão duro ou não?;
• Posso ser um missiona-
riozinho;



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“  UMA SEMENTINHA” (gestos)  

“  Eu vou crescer  ”   - Cânticos para crianças nº 233

Eu vou crescer, crescer, crescer, crescer.

Crescer para Jesus.

E quando eu estiver, deste tamanho assim.

Eu quero trabalhar pra meu Jesus sem fim.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

Uma sementinha enterrada no chão.
Dormia um soninho, sossegado e bom.
Caiu chuva, o sol brilhou.
E a sementinha mexia, mexia e acordou.
Saiu de casa, estava tão apertada.
Esticou os galhos e ficou ajeitada.
E depois cresceu, cresceu e subiu no varal.
E cheia de flores, alegrou o quintal.

* Personagem de cartolina que anda (semeador)

* Sol, passarinho e árvore de cartolina.

* Tabuleiro de areia (fazer o caminho com a areia)

* Grama,  pedras,  galhos  de  árvore,  de  espinhos,  sementes, 
   frutinhas (bala jujuba).



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

SEMEADOR

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PÁSSARO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

SOL



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Certa  vez,  Jesus  estava
assentado num barco à beira mar
e  havia  uma  multidão  em volta
dele  para  ouvir  os  Seus
ensinamentos.

Jesus  olhou  e  viu  ao  longe
um campo bonito. E Ele contou a
seguinte história:

Um dia, estava um sol bem
bonito  (mostrar  o  sol).  Um
lavrador saiu de casa bem cedo,
pôs  as  sementes  em  uma  cesta
grande  e  foi  andando,  andando
pelo  campo  (Mostrar  boneco
andando).

Ele  jogou  as  sementes  na
terra  (Mostrar).  Mas,  algumas
sementes  caíram  na  beira  do
caminho.  Será  que  elas  vão
crescer  e  se  tornar  uma  árvore
bonita?  Mas...  o  que  será  isso?
Parece o canto de um passarinho!
Piu! Piu! Ele viu a sementinha e a
comeu  imediatamente.  (Mostrar
passarinho).

Logo  vieram  algumas
pessoas andando na estrada, nem
viram as sementinhas e pisaram
nelas (Com os dedos, correr pela
estrada e afundar as sementes na
areia).

Mas,  o  lavrador  continuou
andando  e  jogando  mais
sementes (Mostrar). Sabem onde
elas caíram? Onde havia muitas

pedras  e  pouca  terra.  Elas
começaram a crescer e soltaram
brotinhos verdes. Mas logo saiu o
sol bem quente e ninguém jogou
água  nos  raminhos,  que  logo
murcharam e  secaram (Mostrar
o sol).

O  lavrador  jogou  mais
sementes (Mostrar).

Sabem onde as sementinhas
caíram?  Caíram  entre  os
espinhos.  Embora  tenham
crescido  um  pouco,  os
espinheiros  cresceram  e
sufocaram  as  plantinhas  que
haviam  começado  a  brotar
(Mostrar).

O lavrador já estava triste,
mas  continuou  jogando  as
sementes (Mostrar).

Sabem  onde  elas  caíram?
Elas caíram numa terra boa, bem
fofinha. As sementes começaram
a crescer,crescer e viraram lindas
árvores. Algumas árvores deram
pouco fruto e outras muito fruto
(Mostrar).

O lavrador ficou muito feliz.
Jesus  terminou  a  história

perguntando  se  eles  haviam
compreendido  o  sentido  da
história.

Como eles não entenderam,
Jesus explicou:

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

A semente é como se fosse a
Palavra  de  Deus.  A  terra,  o
terreno é o coração das pessoas.

O  homem  que  jogou  as
sementes é o semeador, a pessoa
que fala de Jesus para as outras
pessoas.

O  semeador  semeou  as
sementes  em diferentes  tipos  de
terreno.

As sementes que caíram na
beira  do  caminho  são  aquelas
pessoas  que ouvem a  mensagem
de Deus, mas satanás chega, tira
a  mensagem do coração  delas  e
não  deixa  que  elas  aceitem  o
Senhor Jesus e sejam salvas.

As   sementes    que   caíram
entre  as  pedras  são  aquelas
pessoas  que ouvem e recebem a
mensagem de  Deus com alegria.
Mas  elas  crêem  só  por  algum

tempo  e  quando  chegam  os
problemas,  as  dificuldades,  elas
não  têm  força  para  resistir,  a
mensagem de Jesus não encontra
profundidade  e  elas  se  afastam
do Senhor.

As sementes que caíram no
meio dos espinhos são as pessoas
que  ouvem  a  mensagem  da
Palavra  de  Deus,  mas  as
preocupações,  as  riquezas,  os
divertimentos  são  mais
importantes  do  que  o  Senhor
Jesus  e  sufocam a  semente  que
não chega a dar fruto.

As sementes que caíram em
boa terra são aquelas pessoas que
ouvem,  guardam  e  obedecem  à
Palavra de Deus. Elas crescem e
se  tornam  árvores  e  produzem
frutos.

Assim sucede com a criança que já ouviu falar de Jesus, mas
não quer segui-lo:  são como as sementes que caíram à beira do
caminho, entre pedras e entre os espinhos.

A criança que ouviu falar  de Jesus,  que já O aceitou como
Salvador e ainda fala de Jesus aos seus amigos é como a semente
que foi  plantada  numa boa terra,  que  cresceu  e  se  tornou uma
linda árvore, produzindo muitos frutos.

Você tem guardado e praticado o que tem ouvido da Palavra
de Deus? Você tem produzido frutos? E você que ainda não tem
Jesus? A semente da Palavra de Deus já foi jogada.

Receba-o agora como salvador da sua vida.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Mural com colagem de sementes, plantinhas, flores.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

A CESTINHA DE SEMENTES

Numere algumas sementes e coloque-as numa cestinha. Deixe as
crianças tirarem as sementes. Cada número corresponde a uma
pergunta da lição. As crianças que acertarem a resposta, ganham
uma bolinha em formato de semente (bala jujuba de goma).

Distribua  frutinhas  e  legumes  de  plástico  ou  E.V.A.
(emborrachado)  entre  as  crianças.  As  crianças  devem  estar
assentadas em círculo. O dirigente diz:

- Fui  à  feira  comprar frutas e legumes. A 1ª fruta que comprei 
  foi  maçã  (a  criança  que  estiver  com a maçã venha atrás de 
  mim).

- Depois  comprei  batata  (a  criança  que  estiver com a batata 
  venha atrás do dirigente).

- Logo depois comprei uma cenoura e, assim por diante.
  
  Quando o dirigente disser:

- Não  comprei  mais  nada  (as  crianças devem se assentar nos 
  lugares). A  criança  que  continuar  de  pé será o dirigente na 
  próxima rodada da brincadeira.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE UMA SEMENTE

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE FELTRO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

SEMEADOR



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE FELTRO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

PÁSSARO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE FELTRO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

SOL



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE FELTRO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS

ÁRVORE



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Certa vez, Jesus estava à beira mar e havia muita gente
em volta  d’Ele.  Ele  olhou e  viu,  ao longe,  um campo
bonito, com um homem plantando algumas sementes. E
Jesus começou a contar a seguinte história:

Jesus Um dia,  quando o sol estava brilhando, brilhando, um
homem  (semeador)  foi  andando  pelo  campo,  levando
uma cesta cheia de sementes.

Semeador Eu tenho muitas sementes de feijão, de arroz, de milho.
Eu  vou  jogar  essas  sementes  na  terra  para  elas
crescerem e se tornarem uma linda plantação.

Narrador O semeador começou o seu trabalho. Ele jogou algumas
sementes e elas caíram no caminho.

Semeador Mas o que é isso? Ah! Parece o canto de um pássaro.
Como ele canta bonito!

Pássaro Piu, piu, piu.

Narrador Olhem,  o  pássaro  foi  voando  até  onde  estavam  as
sementinhas.

Semente Socorro! Olhe para mim! Estou perdida. O passarinho vai
me comer.

Narrador O  semeador  nem  viu  o  passarinho  comendo  a
sementinha.

Semeador Olhem!  Lá  vem um menino cantando e correndo pelo
caminho. Olá menino!

Menino Oi semeador! Lá, lá, lá (Cantar uma música).

Semente Ih! Vem um menino correndo. Ele nem me viu. Ele vai
pisar em mim. Ai! Ai!

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Menino Tum, tum. (barulho de sapato)

Narrador O menino  nem viu  a  sementinha  e  pisou  nela.  Plect!
Plect!  Que pena! A sementinha não vai  virar árvore.  O
semeador continuou andando e jogando mais sementes.

Semente Ih! O semeador não está vendo onde eu estou caindo.
Plaft! Bem em cima das pedras!

Narrador A  sementinha  começou  a  crescer  e  se  tornou  um
raminho bem verde! Mas olhem quem está aparecendo
no céu!

Sol Eu sou o sol tão lindo! Eu brilho no céu. Eu sou bem
quentinho. E aqueço sempre a terra.

Semente O  sol  está  tão  quente!  Ninguém  joga  água  em  mim.
Desse jeito eu vou secar.

Narrador E, realmente, a plantinha secou. O semeador continuou
jogando  mais  sementes.  Imaginem  onde  as  sementes
caíram? Entre os espinhos.

Semente Ai! Ai! Os espinhos estão me machucando! Assim eu não
vou crescer. Eles estão me sufocando! Ai! Ai! Tirem-me
daqui.

Narrador Os espinhos sufocaram a sementinha. E ela não cresceu.

Semeador Eu  já  estou  cansado.  Eu  joguei  tantas  sementes  e
nenhuma  virou  árvore.  Mas  eu  não  vou  desistir.  Vou
jogar mais sementes no campo.

Narrador O  semeador  continuou  seu  trabalho.  Sabem  onde  as
sementes caíram?

Semente Olhem, onde eu estou cain....  do......  Puf! Oh, que terra
boa e fofinha! Que delícia! Desse jeito eu vou crescer e
virar uma linda árvore!

Árvore Vejam em que  árvore  linda  me transformei!  E  já  está
nascendo uma porção de frutinhas.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Semeador Como estou feliz! Lá, lá, lá! (Cantar). Quanto fruto está
dando essa árvore! Que beleza!

Narrador Jesus explicou a história.

Jesus Esta sementinha é como se fosse a Palavra de Deus. A
terra é o coração das pessoas. O homem que semeou as
sementes é chamado de semeador. É a pessoa que fala
de Jesus para as outras crianças. O semeador jogou as
sementes  em  alguns  tipos  de  terreno:  à  beira  da
caminho,  nas  pedras,  entre  os  espinhos.  Mas  as
sementes  não  cresceram.  Só  a  sementinha  que  foi
lançada numa terra boa é que cresceu e deu fruto.  A
criança que já ouviu falar de Jesus, mas não quer segui-
lo é como as sementes que caíram à beira do caminho,
entre os espinhos e entre as pedras. A criança que ouviu
falar de Jesus, que já o aceitou como Salvador, e que
fala de Jesus aos seus amiguinhos é como a sementinha
que  caiu  em boa  terra.  Ela  cresceu  e  se  tornou uma
árvore bonita com muitos frutos. Você tem praticado o
que tem ouvido da Palavra de Deus? Você tem produzido
frutos? E você que ainda não tem Jesus no coração? A
semente  da  Palavra  de  Deus  já  foi  jogada  no  seu
coraçãozinho.  Basta  você  receber  Jesus  como  seu
Salvador. Vamos orar?

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FLOR QUE FECHA OS OLHINHOS

                                                                   _                                                                                                   
                                                                           PROJETO COMPARAÇÃO  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                        PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

8a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

  

   

                                                                   _                                                                                                   
                                                                        PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

- Mostrar a criança a importância da chegada do Salvador Jesus.

- Incentivar a criança a obedecer e  fazer tudo que agrada a Deus.

- “Alegra-te. O Senhor é contigo”. Lucas 1:28

Cartaz de uma
boca com os
dizeres do
versículo
na língua.

- Uma surpresa para Maria

- Maria ficou surpresa com a notícia do anjo Gabriel. Ela 
  foi escolhida para ser mãe do Salvador e ela obedeceu a 
  ordem de Deus.

“Alegra-te.
O Senhor é
contigo”.

Lucas 1:28



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Cantai ao Senhor (autor desconhecido)

Cantai ao Senhor.
Um cântico novo.

Cantai ao Senhor.      2 x

Porque Ele fez.
Ele faz maravilhas

Cantai ao Senhor.      2 x

               Desenhar junto com as crianças
               (Música: “Ciranda, cirandinha...”)

   Corre o lápis bem depressa.

  

   No papel a desenhar.

  

   Uma boca bem alegre.

  

   Eu acabo de riscar.

     - Lucas 1:26-56

                                                                   _                                                                                                   
                                                                        PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

3 x

FANTOCHE DE MENINO CANTANDO

* A minha alma engrandece ao Senhor (3x)

* A Deus meu Salvador.

Este fantoche está feliz cantando por causa de uma
notícia espetacular.

3 x

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

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



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                        PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGENS DE ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, 

ANJO EM CARTOLINA E CASA DE CAIXA DE SAPATO

Maria

josé

Isabel

anjo



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Maria e José estão felizes, pois
eles são noivos e irão se casar. Eles
amam e obedecem a Deus.

Um dia, Maria estava sozinha
em sua  casa  na  cidade  de  Nazaré
(mostrar)  cantando  e  conversando
com Deus,  quando  aconteceu uma
coisa especial.

De  repente,  apareceu-lhe  um
anjo.  Imaginem  o  susto  que  ela
deve ter levado!

O que você faria?
O anjo lhe disse: “Não tenha

medo  Maria.  Eu  sou  o  anjo
Gabriel. Você está de parabéns. Eu
tenho  uma  notícia  maravilhosa
para  você.  Você  foi  escolhida  por
Deus,  para  ser  mãe  de  um  lindo
menino. Esse menino que vai nascer
é  muito  importante,  porque  é  o
Filho  de  Deus,  Ele  salvará  o
mundo. O Seu nome será Jesus.”

Maria  estava  confusa  e
perguntou-lhe:  -  Mas  como  será
isto?  Eu  ainda  não  me  casei.”  O
anjo  respondeu-lhe:  “O  Espírito
Santo vira sobre você e o poder de
Deus lhe cobrirá.” Esta criança não
será filho de José, mas sim de Deus.

O anjo então ainda deu outra
notícia:  -  “A  sua  prima  Isabel
também vai ganhar um nenê muito
especial.

Sabem o que Maria disse-lhe?

–  “Eu  sou  do  Senhor  Deus,
que Ele faça o que Ele quer.”

Depois  desta  resposta  o  anjo
foi embora.

Maria estava feliz por ter sido
escolhida  para  uma  missão  tão
importante.

Quando  José  soube  que
Maria  estava  grávida  ele  não
acreditou.  Mas,  numa  noite  José
sonhou que um anjo lhe apareceu e
lhe  contou  tudo  o  que  tinha
acontecido.

Maria estava tão feliz que foi
visitar  a  sua  prima  Isabel  para
falar-lhe sobre o menino.

Quando  Maria  chegou  na
casa  de  Isabel  e  a  cumprimentou,
sabem  o  que  aconteceu?  O  nenê
que estava na barriga de Isabel se
mexeu  de  alegria.  Maria  então
cantou: A minha alma engrandece
ao Senhor (3x)

Meu  espírito  se  regozija  em
Deus. Em Deus meu Salvador.

Maria  ficou  uns  3  meses  na
casa de Isabel e depois voltou para
a sua casa.

A  promessa  de  Deus  se
cumpriu,  Ele  enviou  o  Salvador
Jesus  através  de  Maria  que  foi
escolhida  e  obedeceu  a  ordem  de
Deus.

Deus tem um plano para cada
um. Obedeça a Deus.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                        PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGEM DE ROLINHO DE PAPEL HIGIÊNICO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                        PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                        PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

FANTOCHES DE SACO DE PIPOCA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                        PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

A VIAGEM

(as crianças assentam-se em círculo)

Vamos imaginar a época de Maria e José. Maria vai
visitar sua prima Isabel e quer levar algumas

pessoas.

À medida em que chamar o nome de uma criança, ela vai atrás
do dirigente.  Depois  de chamar algumas crianças,  o dirigente
assenta-se e diz:

“Cheguei na casa de Isabel”

Todas as crianças que estão atrás do dirigente em pé, assentam-
se o mais rápido possível. A criança que ficar sem lugar, torna-se
o dirigente, e continua a brincadeira.

(conversar com as crianças)

Será que os anjos existem? Você já viu um anjo?
Eu acredito neles, porque a Bíblia diz que eles existem e já

apareceram para muitas pessoas.

A nossa história nos fala de um anjo que
apareceu a uma moça chamada Maria

e lhe deu uma notícia especial.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Esta é Maria e este é José. Eles moram na cidade de
Nazaré.

José Já estamos noivos algum tempo, logo vamos nos casar.

Maria Eu estou tão feliz!  Já está quase tudo pronto para o
casamento.

José É tão bom obedecer a Palavra de Deus. Deus me ama
tanto que escolheu uma moça linda para me casar.

Narrador Um dia, Maria estava na sua casa cantando e louvando
a  Deus;  quando  de  repente  imaginem  o  que
aconteceu?

Maria De onde você apareceu? Quem é você?

Narrador Maria, se assustou, ela ficou com medo.

Anjo Não tenha medo, Maria. Eu sou o anjo Gabriel. “Alegra-
te muito. O Senhor é contigo!” Você está de parabéns.
Eu tenho uma notícia especial para você.

Maria Que notícia especial é essa?

Anjo Você foi escolhida por Deus, para ser mãe de um lindo
menino.  Esse  menino  que  vai  nascer  é  muito
importante,  porque é o Filho de  Deus,  Ele  salvará  o
mundo. O Seu nome é Jesus.

Narrador Maria estava confusa e perguntou-lhe.

Maria Como será isto? Eu ainda não me casei.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                        PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Anjo “O  Espírito  Santo  virá  sobre  você  e  poder  de  Deus  lhe
cobrirá.” Esta criança não será filho de José, mas, sim de
Deus. Eu tenho outra novidade. A sua prima Isabel também
vai ganhar um nenê.

Narrador Sabem o que Maria disse-lhe?

Maria Eu sou do Senhor Deus, que Ele faça o que Ele quer.

Narrador Depois dessa resposta, o anjo foi embora. Maria estava feliz
por ter sido a escolhida para uma missão tão importante.

Maria E agora? Como vou contar essa notícia para José? Será que
ele vai acreditar?

Narrador Deus já tinha preparado tudo. Numa noite José sonhou que
o  anjo  lhe  apareceu  e  lhe  contou  tudo  o  que  tinha
acontecido, que Maria teria um nenê, o Filho de Deus.

Maria Estou tão feliz que eu vou visitar a minha prima Isabel, para
falar-lhe sobre o nenê.

Narrador Quando Maria chegou na casa de Isabel e a cumprimentou,
sabem o que aconteceu?

Isabel Olha!  O  nenê  está  mexendo  dentro  da  minha  barriga.  É
como se ele estivesse pulando de alegria.

Narrador Maria ficou tão feliz que cantou:

Maria A minha alma engrandece ao Senhor (3x)
Meu espírito se regozija em Deus (3x)
Em Deus meu Salvador.

Narrador Maria  ficou  uns  3  meses  na  casa  da  sua  prima  Isabel  e
depois  voltou  para  a  sua  casa.  Maria  estava  feliz  de  ser
escolhida  por  Deus  para  cumprir  o  Seu  plano  aqui  no
mundo.  A  promessa  de  Deus  se  cumpriu.  Ele  enviou  o
Salvador Jesus através de Maria que obedeceu a ordem de
Deus. Deus tem um plano para cada um. Obedeça a Deus e
a sua vida será alegre, dentro da vontade do Senhor.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                        PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

9a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

  
    

                                                                              de Davi, O                                          
              “É que hoje vos                                    Salvador, que                                    o Senhor.” 
              nasceu na cidade                                       é Cristo,                                      Lucas 2:11

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

- Mostre  à  criança  que  no  Natal  comemoramos  o  aniversário 
  de Jesus.

- Incentive  a  criança  a dar o melhor presente para Jesus, que é a 
  sua vida.

- Leve  a  criança  a  agradecer  a  Deus  o  presente  especial  que 
  recebemos - O Seu Filho Jesus.

   - “É  que  hoje  vos  nasceu  na  cidade de Davi, O Salvador, que é   
                           Cristo, o Senhor.” Lucas 2:11

Carinhas de aves e animais, com o versículo dentro.

- Um aniversário muito especial

- Jesus  nasceu  numa  humilde  manjedoura  para  ser  o 
  nosso Salvador.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“  Um jumentinho ploc, ploc, ploc, ploc  ”  

Música e letra o “Evangelista” de Crianças.

“  Pequenino neném”  

Cânticos de Salvação para crianças - vol. 3, nº 65

               Desenhar junto com as crianças
               (Música: “Ciranda, cirandinha”)

   Corre o lápis bem depressa.

  

   No papel a desenhar.

  

   Pois um lindo bebezinho.

  

   Eu acabo de riscar.

     - Mateus 1:18-25; Lucas 2:1-21

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

Levar uma caixa de presente e perguntar para as crianças:

- O que é isso?

- Quem gosta de receber presente?

- A  gente  fica  curiosa  para  ver o
  presente, não é?

- O que você faz quando recebe um
  presente? Você  guarda sem abrir
  ou abre bem depressa?

A nossa história nos fala de um presente
que Deus nos deu.

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

• Ding-dong, os sinos 
tocam em Belém;
• Bate o sino pequeni-
no sino de Belém;



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGENS DE DOBRADURA DE CARTOLINA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGEM DE DOBRADURA DE CARTOLINA

josé



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGEM DE DOBRADURA DE CARTOLINA

maria



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGEM DE DOBRADURA DE CARTOLINA

Dono do hotel



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGENS DE DOBRADURA DE CARTOLINA

josé maria

pastor

DONO DO HOTEL



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

DOBRADURA DE CARTOLINA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGENS DE DOBRADURA DE CARTOLINA

vaca

cavalo



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGENS DE DOBRADURA DE CARTOLINA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

DOBRADURA DE CARTOLINA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGENS DE DOBRADURA DE CARTOLINA

ovelha

gato

cachorro



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGENS DE DOBRADURA DE CARTOLINA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Há  muito  tempo  atrás,  logo
que  Deus  criou  o  mundo,  Ele
prometeu  um  presente.  Esse
presente  não  viria  numa  caixa
bonita, nem embrulhado com papel
e  fitas  coloridas.  O  presente  de
Deus  seria  alguém  que  pudesse
sorrir,  falar,  comer,  andar.  Esse
presente  era  o  que  havia  de  mais
precioso para Deus. Era o Seu filho
Jesus Cristo.

Deus  mandou  um  anjo
especial  a  uma  moça,  chamada
Maria,  para  contar-lhe  esse
segredo.

Ela  teria  um  neném  e  o
chamaria de Jesus.

Maria  ficou  muito  feliz  e
contou para o seu esposo José.

O tempo foi  passando.  Certo
dia  José  recebeu a  notícia  de  que
ele e Maria teriam que ir à cidade
de  Belém  para  registrarem  seus
nomes no  livro  de  registro  do  rei.
Era  uma  ordem  do  imperador  e
todos teriam que obedecê-la.

José e Maria arrumaram suas
roupas  (mostrar),  pegaram  o
burrinho  e  começaram  a  sua
viagem  rumo  à  cidade  de  Belém
(Mostrar).

Finalmente,  chegaram  na
cidade e, logo foram procurar uma
pensão  ou  hotel  para  passarem  a
noite. Tentaram em vários lugares.

Mas,  infelizmente,  a  cidade
estava  cheia  de  gente  e  eles  não
conseguiram  nenhum  lugar  para
ficar.

O dono de uma pensão, vendo
o cansaço  de Maria,  disse-lhe  que
eles poderiam dormir na estrebaria
-  uma  espécie  de  curral,  onde  os
bois  e cavalos dormem. (Mostrar).
Maria  estava  tão  cansada  da
viagem que nem se importou. José
fez uma cama de capim para ele e
Maria. (Mostrar).

Naquela  noite,  quando  tudo
estava  bem  quietinho,  quando
todos  dormiam,  imaginem  o  que
aconteceu?

Ouviu-se um choro de neném:
Unhé! Unhé! (Mostrar).

Um  lindo  neném  nasceu.
Cumpriu-se  a  promessa  de  Deus.
Nasceu  o  Salvador  do  mundo,  o
Senhor Jesus!

Maria  enrolou  o  neném  em
pedaços  de  pano,  pois  não  havia
roupas para ele. Lá não havia nem
berço.

Maria  e  José  fizeram  uma
cama  bem  fofinha  com  capim,  e
colocaram o neném na manjedoura,
no lugar onde os animais comiam.

Todos os animais deram boas
vindas ao Salvador.

O burrinho fez: Rhim! Rhim!
(Mostrar)

O carneirinho fez: Meé! Meé!
(Mostrar)

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

O  gatinho  miou,
cumprimentando  o  neném:  Miau!
Miau! (Mostrar)

O  cachorrinho  latiu,
cumprimentando o neném: Au! Au!
Au! (Mostrar)

A  vaquinha  mugiu,
cumprimentando  o  neném:  Muú!
Muú! (Mostrar)

E  o  galo cantou, para saudar
o neném. Cocoricocó! (Mostrar)

Todos  os  animais  deram  as
boas  vindas.  Eles  estavam  bem
alegres!

Maria  e  José  ficaram  muito
felizes  com a chegada do neném e
colocaram o seu nome de Jesus.

Este é o presente maravilhoso
que  Deus  nos  deu.  Ele  nos  ama
tanto  que  nos  deu  o  melhor
presente de natal,  o Senhor Jesus.
Você já  recebeu esse  presente?  Se
ainda  não recebeu,  pode  recebê-lo
agora. Entregue, hoje, a sua vida a
Jesus  e receba a  Salvação.  Vamos
orar?

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

JOGO DA MEMÓRIA

(os símbolos do natal)



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

DOBRADURA

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Fazer a dramatização em máscaras de cartolina

 

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

Festa de aniversário

Pode ser feito uma festa de aniversário com o bolo e balões para
comemorar o aniversário de Jesus. Cada criança pode trazer um
brinquedo para dar a uma criança pobre.

Caixa de presente

Leve uma caixa de presente
com chocolates e perguntas
da lição em cada uma delas.
Enquanto  você  canta  uma
música  de  natal,  passe  a
caixa  entre  as  crianças.
Onde  a  música  parar,  a
criança  que  estiver  com  a
caixa deve abri-la e tirar um
chocolate.  Se ela acertar  a
resposta,  fica  com  o
chocolate.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

FANTOCHE DE FELTRO

maria

Len  ço   – Feltro branco

Rosto – Feltro rosa

Olhos – Botão preto

Boca – Feltro vermelho



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

José

Len  ço   – Feltro verde

Rosto – Feltro rosa

Olhos – Botão preto

Boca – Feltro vermelho

Barba – Feltro marrom

FANTOCHE DE FELTRO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

DONO DO HOTEL

Lenço – Feltro azul

Rosto – Feltro rosa

Olhos – Botão preto

Boca – Feltro vermelho

Bigode – Feltro preto

FANTOCHE DE FELTRO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

cavalo

Cara – Feltro marrom

Orelha – Feltro bege

Olhos – Botão preto

Boca – Feltro vermelho

Focinho – Feltro bege 

FANTOCHE DE FELTRO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

vaca

Cara – Feltro bege

Chifre – Feltro preto

Focinho – Feltro marrom

Cabelo – Feltro laranja

Olhos – Botão preto

FANTOCHE DE FELTRO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

ovelha

Cara – Feltro branco

Focinho – Feltro preto

Olhos – Botão preto

Focinho – Feltro preto

Orelha – Feltro rosa

FANTOCHE DE FELTRO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

gato

Cara – Feltro cinza

Orelha – Feltro cinza

Olhos – Botão verde

Boca – Feltro vermelho

Focinho – Feltro preto

FANTOCHE DE FELTRO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                      PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

cachorro

Cara – Feltro branco

Orelha – Feltro preto

Olhos – Botão preto

Boca – Feltro vermelho

Focinho – Feltro preto

FANTOCHE DE FELTRO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

FANTOCHE DE FELTRO

galo

Cara – Feltro amarelo

Bico – Feltro laranja

Olhos – Botão preto

Crina – Feltro vermelho



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Corpo do Fantoche – (homem e mulher)

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

Cortar  duas  partes.  Costurar  dos  lados.  O

corpo do fantoche pode ser feito em tecido.

Costurar a cabeça no corpo do fantoche.

Modo de Fazer: C
C



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Corpo do Fantoche – (animais e ave)

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

Cortar  duas  partes.  Costurar  dos  lados.  O

corpo do fantoche pode ser feito em tecido.

Costurar a cabeça no corpo do fantoche.

Modo de Fazer: C
C



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Há muito tempo atrás, logo que Deus criou o mundo,
ele  prometeu  um  presente.  Esse  presente  não  viria
numa caixa bonita, nem embrulhado com papel e fitas
coloridas.  O  presente  de  Deus  seria  alguém  que
pudesse sorrir, falar, comer e andar. Esse presente era
a coisa mais preciosa que Deus tinha. Era o Seu Filho
Jesus. José estava trabalhando na carpintaria quando
soube que Maria estava esperando um nenê. José foi
correndo para casa ao encontro de Maria.

José Maria! Maria!

Maria O que é José? Para que essa pressa?

José Maria, nós precisamos viajar até Belém para nos alistar.

Maria O que é isso, José?

José É  ordem  do  rei.  Nós  temos  que  escrever  os  nossos
nomes no livro da cidade onde nascemos. Isso é para
que o rei saiba quantas pessoas tem no nosso país.

Narrador José e Maria começaram a arrumar suas coisas,  pois
Belém  ficava  bem  longe.  (Mostrar  José  e  Maria
arrumando pacotes de coisas). (Mostrar José pegando
o burrinho) - José pegou um burrinho e colocou nele
um saco de comida e outro de roupas. Ele ajudou Maria
a montar e seguiu viagem para Belém.

Burrinho (Andando clop, clop, clop -  Fazer o barulho com dois
pedaços de côco e um sininho). Cantar a música “Um
jumentinho ploc, ploc, ploc.”

José Quanta gente, Maria! As estradas estão bem cheias!

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Maria (Tossindo, jogar talco) Quanta poeira, José!

Narrador Depois  de  muitos  dias  de  viagem,  eles  chegaram  a
Belém.  A  cidade  estava  cheia  de  gente  pois  muitos
foram alistar-se.

Maria Ah!  Que  bom!  Finalmente  chegamos!  Eu  estou  um
pouco cansada.

Narrador Agora  Maria  iria  descansar.  José  precisava  achar  um
lugar confortável para Maria.

José (Batendo numa pensão). Toc! Toc! Toc!

Homem

da pensão

(Atendendo). O que o senhor quer?

José Será  que  podemos  dormir  aqui  esta  noite?  Nós
estamos  muito  cansados  e  minha  mulher  está
esperando um nenê.

Homem

da pensão

É impossível, não temos mais lugar...

José Não faz mal, vamos bater noutro lugar.

Narrador Eles  andaram  mais  um  pouco  e  bateram  em  outra
hospedaria.  (Vocês  sabem  o  que  é  hospedaria?
- Hospedaria é um tipo de hotel).

José (batendo na porta). Toc! Toc! Toc!

Homem da

hospedaria

O que o senhor deseja?

José Será que tem um quarto para passarmos a noite?

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Homem da

hospedaria

Infelizmente não tem mais lugar. Está muito cheio.

José (Batendo na porta) Toc! Toc! Toc!

Homem da

hospedaria

O que o senhor quer?

José Será que podemos dormir aqui esta noite?

Homem da

hospedaria

Não tem vaga. Mas como estou vendo que vocês estão
cansados  e  sua  mulher  está  esperando  nenê,  vocês
podem dormir na estrebaria (onde dorme os animais).

Narrador José fez uma cama de capim para Maria.  Depois que
eles  deitaram,  imaginem  o  que  aconteceu?  Vamos
imaginar se os animais falassem, o que eles iriam dizer
sobre o nascimento daquela criança?

Gato O que será isso?

Carneiro Parece um choro de nenê.

Burro Que  coisa  maravilhosa!  Até  que  enfim  cumpriu-se  a
promessa de Deus. Um nenê nasceu. Nasceu o Salvador
do mundo, o Senhor Jesus!

Narrador Maria enrolou o nenê em pedaços de pano, pois não
havia  roupas  para  Ele.  Lá  também  não  tinha  cama.
Maria  e  José  colocaram  capim  na  manjedoura  e
deitaram  o  nenê  nesta  cama  tão  fofinha  que
prepararam.  E  afinal,  vocês  sabem  o  que  é
manjedoura?  Manjedoura  é  o  lugar  onde  os  animais
comem.  Todos  os  animais  deram  boas  vindas  ao
Salvador.

Narrador O carneirinho também cumprimentou o nenê!

Carneiro Mée... Mée...

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador O gatinho também quis dar boa noite ao nenê.

Gato Miau... Miau...

Narrador O cachorro latiu para cumprimentar o nenê.

Cachorro Au! Au! Au!

Narrador E o Galo cantou para saudar o nenê. 

Galo Cocoricococó...

Narrador A vaquinha mugiu para cumprimentar o nenê.

Vaca Mú! Mú!

Narrador Todos os animais deram as boas vindas. Eles estavam
bem alegres!  Maria  e  José  cuidaram bem do nenê e
colocaram nele  o  nome de Jesus.  Este  é  o presente
maravilhoso que Deus nos deu. Ele nos ama tanto que
nos  deu  o  melhor  presente  de  Natal.  No  Natal  nós
comemoramos o aniversário de Jesus. Qual o presente
que você vai dar para Ele? O melhor presente que você
pode dar para Jesus é a sua vida. Entregue a sua vida a
Jesus e receba a Salvação.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Fantoche de papel

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

MÁSCARA

vaca



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

MÁSCARA

gato



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

MÁSCARA

cavalo



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

MÁSCARA

ovelha



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

MÁSCARA

galo



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

MÁSCARA

cachorro



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                       PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

MÁSCARA

pato



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

10a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

  

   

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

- Mostrar  a criança  que devemos louvar a Deus como fizeram os 
  pastores, pelo nascimento do nosso Salvador Jesus.

- Incentivar  a criança  a contar aos seus amigos que Jesus nasceu 
  para que pudéssemos ter a salvação.

- “Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens.” 
Lucas 2 :14

Cartazes em formatos
de anjos.

- Que novidade boa!

- Os  anjos  anunciaram  aos  pastores  o  nascimento de 
  Jesus.

- Lucas 2:8-20

“Glória a Deus nas maiores
alturas e paz na terra entre os

homens.” Lucas 2:14



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

               Desenhar junto com as crianças
               (Música: “Ciranda, cirandinha...”)

   Corre o lápis bem depressa.

   No papel a desenhar.

   Duas lindas ovelhinhas.

   Eu acabo de riscar.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

Fantoche de menino e menina conversando a respeito
do nenêm que nasceu na sua casa

Lili –  Olá Zezinho! Você anda sumido, por quê?

Zezinho – Você não sabe da novidade?

Lili –  Eu não! O que aconteceu?

Zezinho – Eu ganhei um irmãozinho!

Lili –  E por que você não me avisou? Não me contou essa  
 novidade?

Zezinho – Ah! Eu estava tão feliz com o meu irmãozinho, 
 que não tive tempo de falar com ninguém!

Lili –  Como ele se chama?

Zezinho – Marcos!

Lili –  Que nome bonito! Com é bom ter um nenê em casa!  
 Eu posso ir visitá-lo? Eu gosto tanto de nenê!

Zezinho – Pode sim! Se você quiser podemos ir agora!

Lili –  Não vai atrapalhar?

Zezinho – É claro que não! Vamos!

A nossa história de hoje nos fala quem anunciou
a notícia do nascimento de Jesus.

• Jesus ama a cada um, 
Jesus ama a todos;
• É um prazer servir ao 
Senhor;



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

 Tabuleiro  de  isopor  pintado  de  verde,  pedras,  grama  e
árvore de papel crepom.

 Ovelha: caixa de fósforos.

 Pastor: 2 caixas de fósforo.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Na  noite  do  nascimento  de
Jesus,  havia  alguns  pastores  que
estavam naquela região, cuidando do
rebanho  de  ovelhas.  Era  uma  noite
bem  escura,  não  havia  nenhuma
estrela  no  céu,  até  a  lua  estava
escondida.  De  repente,  ficou  claro  e
uma luz bem forte brilhou no céu. 

Os  pastores  se  assustaram  e
ficaram com medo.

Logo  apareceu  um anjo  e  lhes
disse:  -  “Não  tenham  medo.  Estou
aqui para trazer uma novidade para
vocês, e será motivo de muita alegria.
Hoje,  na  cidade  de  Davi,  nasceu  o
Salvador  que  é  Cristo  o  Senhor,  o
Filho de Deus. Este será o sinal: vocês
encontrarão  um  nenê  enrolado  em
panos e deitado numa manjedoura.”

No  mesmo  instante,  apareceu
junto  com  o  anjo  uma  multidão  de
anjos  cantando:  “Glória  a  Deus  nas
maiores  alturas  e paz na terra entre
os homens a quem Ele quer bem.”

Os anjos voltaram para o céu e
tudo ficou escuro novamente.

Os pastores começaram a falar
entre  eles:  -  Será  que  estamos
sonhando ou tivemos uma visão? Que
coral lindo de anjos! O anjo falou que

nasceu o Filho de Deus. Vamos até a
cidade  de  Belém  para  conhecer  o
nenê. Mais  que  depressa,  os
pastores  deixaram  o  rebanho  no
campo e foram até Belém. Logo, eles
encontraram  o  lugar  onde  estava  o
nenê.  Ele  não  estava  num  palácio,
nem hotel,  mas  num estábulo  (lugar
onde dormem os animais).

Jesus não tinha nenhuma cama
para dormir. Ele estava deitado numa
manjedoura (lugar onde os animais se
alimentam).

José  e  Maria  receberam  os
pastores com alegria.

Os  pastores  contaram  tudo  o
que  o  anjo  tinha  dito  a  respeito  do
nenê e do coral maravilhoso de anjos,
que apareceu no céu.

José e Maria escutaram tudo e
guardaram no coração.

Logo  depois,  os  pastores
voltaram para o campo agradecidos a
Deus.  Eles  contaram  a  boa  notícia
para  todas  as  pessoas  que  eles
encontrava  no  caminho:  -  “Jesus,  o
Salvador, nasceu.”

Todos  os  que ouviram ficaram
admirados:  -  “Que  novidade
espetacular.”

APÊLO

Deus mandou o Seu filho nascer aqui no mundo. Hoje Ele quer
nascer no seu coração. Aceite Jesus como Salvador e deixe que

Ele tome conta da sua vida. E você? Tem contado essa
novidade para os seus amiguinhos? Deus ama você

e enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nascer
aqui na terra e ser seu Salvador.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

PERSONAGENS DE CAIXA DE FÓSFORO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

OVELHA

pastor



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

OVELHA QUE FECHA OS OLHOS

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

Colocar no lugar do recorte



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Era  uma noite  bem escura.  Alguns  pastores  estavam
cuidando das suas ovelhas no campo. De repente, ficou
claro e uma luz bem forte brilhou no céu.

Pastores O que está acontecendo? Olha como o céu está claro,
parece dia!

Narrador Os  pastores  ficaram  assustados.  Logo  apareceu  um
anjo e lhes disse:

Anjo Não tenham medo.  Eu trago uma boa notícia.  É que
hoje nasceu na cidade de Davi, o Salvador, o Filho de
Deus. Este será o sinal. Vocês vão encontrar o neném
deitado numa manjedoura, na cidade de Belém.

Narrador Logo depois  que o anjo  falou,  o  céu  ficou  cheio  de
anjos e todos cantavam bem alegres.

Anjos Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre
os homens.

Narrador Os anjos foram embora e tudo ficou escuro. Então, os
pastores começaram a conversar:

Pastores Será que estamos sonhando?

1º Pastor O anjo falou que nasceu o Filho de Deus.

2º Pastor Vamos até a cidade de Belém para conhecer o neném?

Pastores Vamos sim!
Narrador Mais que depressa, os pastores deixaram as ovelhas no

campo e foram até Belém.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

1º Pastor Será que o neném está num palácio?

2º Pastor Não! Ele deve estar num hotel.

Narrador Eles  procuraram,  procuraram,  e  sabem  onde  eles
encontraram  o  neném?  Num  estábulo  (lugar  onde
dormem os animais).

1º Pastor Ele nem tem berço?

2º Pastor Ele  está  deitado  numa  manjedoura!  (lugar  onde  se
coloca alimento para os animais comerem).

Narrador José e Maria receberam os pastores com alegria.

José e

Maria

Que bom que vocês vieram nos visitar.

Narrador Os pastores contaram para Maria e José tudo o que o
anjo tinha falado.

Pastores Nós estamos felizes com o nascimento de Jesus.

Narrador Logo depois, os pastores voltaram para o campo, para
cuidar do rebanho. Os pastores falavam a boa notícia
para  todas  as  pessoas  que  eles  encontravam  no
caminho.

Pastores Que alegria, Jesus, o Salvador nasceu!

Narrador E  você  tem  contado  essa  boa  notícia  para  os  seus
amiguinhos?  “Deus  ama  você,  Jesus  o  Salvador,
nasceu”.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

FANTOCHE DE TECIDO 1º PASTOR



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

FANTOCHE DE TECIDO 2º PASTOR



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

FANTOCHE DE TECIDO maria



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

FANTOCHE DE TECIDO josé



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

MÁSCARA DE OVELHA DE CARTOLINA

                                                                   _                                                                                                   
                                                                          PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

11a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

  

   

                  “Vendo                                                                                 grande
                   eles a                                  alegraram-                                júbilo.”
                           estrela,                                   se com                                     Mt 2:10

                      

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

- Mostrar a criança que o presente melhor e mais importante é ela 
  entregar a sua vida para Jesus.

- “Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo.” Mt 2:10

Estrelas de cartolina presas na vareta.

- O melhor presente

- Os reis magos ofereceram presentes valiosos para Jesus: 
  Ouro, incenso e mirra.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“  Um, dois e três  ”  

Cânticos de Salvação para crianças. APEC - vol. 3, nº 30

               Desenhar junto com as crianças
               (Música: “Parabéns pra você”)

   Corre o lápis bem depressa.

   No papel a desenhar.

   Uma linda estrelinha.

   Eu acabo de riscar.

     - Mateus 2:1-23

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

 Quem já viu as estrelas do céu? (levar figura)

 Será que conseguimos contar todas as estrelas?

 Para que servem as estrelas?

Há  tantas  estrelas  no  céu  que  não  conseguimos  contá-las.
Elas  brilham  durante  a  noite  e  servem  para  determinar
posições  e  dar  orientações  aos  astrônomos (são pessoas  que
estudam os astros)

A nossa HISTÓRIA nos fala de uns reis que foram
seguindo uma linda estrela.

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

• Eu sou grato por tudo 
que tenho;
• Muito obrigado (Dian-
te do Trono);



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGEM DE DOBRADURA DE CARTOLINA

MAGOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGEM DE DOBRADURA DE CARTOLINA

MAria

josé



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                   PROJETO BOAS NOVAS  5 e 6 ANOS

PERSONAGEM DE DOBRADURA DE CARTOLINA

MAGOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Bem longe da cidade de Belém,
onde Jesus nasceu, moravam uns reis
magos  (Mostrar).  Eles  eram homens
muito  inteligentes  e  estudavam  as
estrelas.  Eles  conheciam  a  promessa
de Deus e sabiam que Ele ia colocar
uma  estrela  especial  no  céu,  para
anunciar o nascimento de Jesus.

Numa  noite,  eles  viram  uma
nova  e  linda  estrela  no  céu  e
perceberam  que  ela  era  mais
brilhante  do  que  todas  as  outras
(Mostrar).  Entenderam,  então,  que
um novo rei havia nascido, e este rei
era o Filho de Deus. 

Os  magos  resolveram  seguir  a
estrela.  Eles  prepararam os  camelos,
o alimento para a viagem e também os
melhores presentes para dar ao novo
rei (Mostrar). Eles viajaram muitos e
muitos  dias.  Durante  o  dia,  eles
dormiam,  mas  durante  a  noite  eles
continuavam  a  viagem,  seguindo  a
estrela  (Mostrar).  Finalmente,
chegaram  em  Jerusalém  e
perguntaram:  "Onde  está  o  recém-
nascido Rei dos judeus? Porque vimos
a  Sua  estrela  no  Oriente  e  viemos
para  adorá-lO."  Quando  o  rei
Herodes ouviu isso ficou apavorado e
chamou os escribas e sacerdotes para
perguntar-lhes quem era esse menino
e onde ele haveria de nascer (Mostrar
o rei conversando com os sacerdotes). 

Os  sacerdotes  responderam-lhe
que era na cidade de Belém. Com isso,
Herodes  mandou  chamar  os  reis
magos  e  perguntou-lhes  qual  era  a
data  do  aparecimento  da  estrela,
pedindo-lhes também para avisarem-
no se descobrissem o local onde estava

o menino.  A cidade  de Belém ficava
perto  de  Jerusalém.  Então  os  reis
magos montaram em seus camelos e,
novamente, continuaram a viagem.

Sabem o que eles viram no céu?
Isso  mesmo.  A  linda  estrela.  Eles
foram  seguindo-a  até  Belém.  Os
magos  chegaram  em  Belém.  De
repente,  a  estrela  parou  na  casa  em
que estavam José, Maria e o menino
Jesus.  Os  magos  desceram  de  seus
camelos,  pegaram  os  presentes  que
tinham trazido para o rei e entraram
na casa. Quando eles viram a criança,
ajoelharam-se  e  adoraram-na.  Um
dos  reis  magos  deu  de  presente  ao
menino,  ouro  (Mostrar).  Outro  lhe
deu  incenso  (Mostrar).  E  um  outro
deu-lhe  mirra,  que  é  uma  planta
muito cheirosa (Mostrar). Ali, os reis
magos tiveram um sonho falando-lhes
para  não  voltarem  por  Jerusalém
para  não  contarem  ao  rei  Herodes
onde  se  encontrava  o  menino.  Eles
obedeceram  e  voltaram  para  a  sua
terra  por  outro  caminho.  Depois
disso, José teve um sonho no qual um
anjo lhe dizia para ir morar no Egito
com Maria e Jesus, até que Deus lhes
mostrasse quando eles deviam voltar.

José  obedeceu  ao  sonho  e
viajou, junto com Maria e Jesus, para
o Egito. Depois de algum tempo, eles
voltaram e foram morar em Nazaré.
José  foi  obediente  à  voz  de  Deus.  E
você?  É  obediente?  Os  reis  magos
ofereceram  a  Jesus  presentes.  Você
gosta  de  receber  presentes?  Qual  o
presente  que  você  pode  dar  para
Jesus? O que Ele mais  quer é a  sua
vida para amá-lO e serví-Lo.
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FANTOCHE DE TECIDO
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PERSONAGEM DE DOBRADURA DE CARTOLINA
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PERSONAGEM DE VARETA
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Narrador Bem longe da cidade onde Jesus nasceu moravam uns
reis  magos.  Eles  eram  homens  muito  inteligentes  e
estudavam as  estrelas.  Eles  conheciam a  promessa  de
Deus e sabiam que Deus ia colocar uma estrela especial
no céu, para anunciar o nascimento de Jesus.

1º Mago Você viu que apareceu uma estrela nova no céu?

2º Mago É mesmo!  Ela é diferente das  outras.  Ela  brilha  muito
mais.

1º Mago Deus  enviou  esta  estrela  para  nos  contar  que  um Rei
nasceu.

2º Mago Vamos seguir esta estrela até o lugar onde o Rei está? Aí,
chegando lá, poderemos adorar o recém-nascido, Rei dos
judeus.

1º Mago Vamos sim! Eu vou mandar preparar os nossos camelos e
também os melhores presentes para dar ao novo Rei.

                                                                   _                                                                                                   
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(Levar uma caixa de presente e perguntar as crianças)

 O que será isso? É um presente?

 O que será que tem dentro da caixa?

 Quem gosta de receber presentes?

A nossa HISTÓRIA nos fala de uns reis que
LEVARAM PRESENTES PARA UM REI.
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Narrador Os  magos  viajaram  muitos  dias.  Durante  o  dia,  eles
dormiam. Mas durante a noite, eles continuavam a viagem,
seguindo  a  estrela.  Finalmente,  eles  chegaram  em
Jerusalém e lá perguntaram:

Rei Mago "Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos
a Sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lO".

Narrador Quando o rei Herodes ouviu isso ficou apavorado e chamou
os escribas e sacerdotes para perguntar-lhes:

Rei Herodes Quem é esse menino e onde Ele vai nascer?

Sacerdote O  menino  é  Jesus.  Está  escrito  que  Ele  vai  nascer  em
Belém.

Narrador O  rei  Herodes  mandou  chamar  os  reis  magos  e,
secretamente, falou-lhes:

Rei Herodes Qual foi a data do aparecimento da estrela? O menino está
em  Belém.  Se  porventura  acharem  o  local  onde  está  o
menino, avisem-me, pois eu também quero adorá-lO.

Narrador Os magos,  depois  que ouviram o rei,  montaram em seus
camelos e, novamente, continuaram viagem. Sabem o que
eles viram no céu? Isso mesmo! A mesma linda estrela. Eles,
então,  foram seguindo  a  estrela  até  chegarem a  Belém.
Chegando lá, eles perceberam que a estrela havia parado
sobre uma casa. Esta era a casa de José, Maria e do menino
Jesus. Os magos desceram dos seus camelos, prepararam
os  presentes  que  haviam  trazido  e  entraram  na  casa.
Quando eles viram a criança, ajoelharam-se e adoraram-no.

Rei Mago Trouxemos  alguns  presentes  para  o  rei.  Ouro,  incenso  e
mirra.

Narrador Os reis magos tiveram um sonho, mostrando-lhes que eles
não deveriam voltar a Jerusalém e nem deveriam contar ao
rei  onde  se  encontrava  o  menino.  Eles  obedeceram  e
voltaram para a sua terra por outro caminho. Os reis magos
ofereceram  presentes  à  Jesus.  Você  gosta  de  receber
presentes? É muito bom, quem não gosta! Qual o presente
que você pode dar para Jesus? O que Ele mais quer é a sua
vida para amá-lO e serví-lO todos os dias.
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OVELHA DE CAIXA DE FÓSFORO
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FAZER UM MÓBILE DA ESTRELA
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- Levar  o aluno  a confiar  em Deus, pedindo ao Senhor coragem 
  nos momentos difíceis, para enfrentar todos os perigos.

- "O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo?" 
Salmo 27:1

Escudo de papel cartão com o

versículo dentro, preso numa vareta.

- Confiança e coragem

- Davi  aprendeu  a confiar  em Deus  e o Senhor  lhe deu 

  coragem para enfrentar um gigante.

"O Senhor é a minha
luz e a minha

salvação; de quem
terei medo?" 

Salmo 27:1
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“ Marcha soldadinho de Cristo ”

APEC - Cânticos de Salvação para crianças

“ Mesmo que eu não marche”

APEC - Cânticos de Salvação para crianças

Desenhar junto com as crianças

(Música: “Parabéns para você”)

“Corre o lápis bem depressa.

    No papel a desenhar.

     É a funda de Davi.

  Que eu acabo de riscar.”

I Samuel 17
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Vocês sabem o que é um gigante? É uma pessoa muito alta. A
Bíblia nos conta a história de um gigante de quase 3 metros de
altura e que usava uma armadura, mas só que a sua armadura
era  de  ferro  ou  bronze.  Era  muito  pesada.  Mas  os  soldados
naquela época se trajavam dessa forma.

• Coragem, sê forte o Senhor está contigo;
• Pobre Golias;

• Coragem, sê forte o 
Senhor está contigo;
• Pobre Golias;
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.
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davi

PERSONAGENS DE PALITO DE PICOLÉ

MATERIAL: Cartolina, palito de picolé, papel crepom, papel de 
    presente e algodão.

ovelha
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.
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pai

PERSONAGENS DE
PALITO DE PICOLÉ

rei
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GOLIAS

PERSONAGEM DE PALITO DE PICOLÉ
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Um  dia,  ele  estava  tomando
conta das ovelhas de seu pai Jessé,
quando este o chamou e pediu-lhe
para ir visitar os seus 3 irmãos mais
velhos,  que  estavam  na  guerra.
Jessé  não  tinha  notícias  de  seus
filhos  e  já  estava  ficando
preocupado.

Davi era um menino obediente.
Ele deixou um empregado tomando
conta  das  ovelhas,  pegou  alguns
pães  e  milho  que  seu  pai  havia
preparado  para  seus  irmãos  e  foi
feliz  pelo  caminho.  Ele  viajou
bastante,  e  já  estava  cansado.
Finalmente,  ele  chegou  ao
acampamento dos israelitas.

Mas, o que será isso? Pareciam
pessoas gritando. Sabem o que era?
Um  enorme  gigante.  Ele  tinha
quase 3 metros de altura, era mais
alto  que  uma  árvore  grande.  Ele
tinha uma armadura de ferro, uma
grande espada e tinha um soldado
para segurar o seu escudo. Aquele
gigante  se  chamava  Golias.  Davi
perguntou por que eles não iam à
frente  para  lutar  com os  filisteus.
Mas  parecia  que  o  exército  de
Israel estava com medo.

Sabem o que Davi fez? Ele saiu
correndo, mas não foi de medo. Ele
estava  confiante  no  Senhor.  Davi
foi  falar  com  o  rei,  pedindo
autorização  para  lutar  contra  o
gigante. O rei tentou tirar essa idéia

da cabeça de Davi, dizendo que ele
era  muito  jovem  e  o  gigante  era
forte  e  homem velho  de  guerra  e
que Davi era somente um pastor e
não tinha experiência.

Davi contou ao rei que quando
ele estava guardando as ovelhas de
seu  pai,  ele  matou  um leão  e  um
urso.  E Davi  não desistiu,  então o
rei  mandou  Davi  vestir  sua
armadura.  Davi  vestiu,  mas  não
conseguiu andar direito com aquela
armadura tão pesada. Davi tirou a
armadura,  pegou  o  seu  cajado  e
antes  de encontrar com o gigante,
ele  passou  perto  do  rio,  pegou  5
pedrinhas  e  guardou  na  sua
pequena mochila. Agora ele estava
pronto para a batalha.

Quando  o  gigante  Golias  viu
Davi,  ele  começou a  rir  e  zombar
dele,  pois  ele  era  bem  pequeno  e
não tinha nenhuma arma.

Davi  foi  chegando  perto  do
gigante Golias  e  disse:  "Você vem
contra  mim,  com  espada,  lança  e
escudo.  E eu  vou  lutar  com você,
em nome do Senhor dos Exércitos.
Hoje  mesmo  estaremos  livres  da
sua mão".

Golias com muita raiva, correu
ao  encontro  de  Davi.  Davi  tirou
uma  pedrinha  de  sua  mochila,
colocou  no  seu  estilingue  e  girou,
girou  e  ...  atirou  bem na  testa  do
gigante Golias.
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Sabem  o  que  aconteceu?  O
gigante  Golias  caiu.  Quando  os
soldados  dos  filisteus  viram que  o
seu  herói  havia  sido  derrubado,
fugiram de  medo.  Os  soldados  de
Israel perseguiram os filisteus e os
expulsaram do  acampamento.  E o

exército  de  Israel  gritava:  "Viva
Davi! Viva Davi!"

Davi com Deus era muito mais
forte  que  o  gigante  Golias.  O  rei
ficou tão feliz  que deu um abraço
em Davi.  Depois  de  algum tempo,
Davi se tornou o rei de Israel.

Por que Davi não teve medo de lutar contra o gigante? Ele confiava em
Deus.

De vez em quando todos nos temos medo. De que você tem medo? Nos não
precisamos ter medo, porque Deus cuida da gente.

Quando você sentir  medo, ore o salmo 23 ou fale o primeiro versículo.
Peça ao Senhor que o ajude a não ter medo. Agradeça a Deus por Ele
cuidar com tanto amor de você.

Atingir o alvo, jogando uma bolinha de papel dentro
da boca do gigante, feita de caixa de papelão..

                                                                                                                                                               ____  
                                                                                                               PROJETO SOLDADO DE JESUS 5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

SOLDADOS DE CARTOLINA E PALITO DE PICOLÉ
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 Levar um estilingue e uma funda.

 Sabem o que é isso? É um estilingue!

 Para  que  serve?  Muitas  crianças  usam o  estilingue  para
matar passarinhos. Deus criou os passarinhos para cantar,
louvar ao Seu nome.

Antigamente o estilingue não era assim. Ele se chamava funda. A
funda era feita de um pedaço de couro e cada uma das pontas
eram amarradas com um cordão. Era a arma que os pastores
usavam  para  se  defenderem  dos  animais  selvagens.  Eles
colocavam uma pedrinha na funda, giravam e acertavam o animal
que queria pegar suas ovelhas.
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MÁSCARA
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DAVI
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OVELHA
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MÁSCARA
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URSO
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MÁSCARA
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LEÃO
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MÁSCARA
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PAI
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MÁSCARA
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REI
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MÁSCARA

      

                                                                                                                                                               ____  
                                                                                                               PROJETO SOLDADO DE JESUS 5 E 6 ANOS
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Narrador Certo dia Davi estava tomando conta das ovelhas de
seu pai Jessé, quando este o chamou:

Jessé Davi!  Davi!  Venha  depressa.  Eu  estou precisando de
você. Tem muito tempo que eu não tenho notícias dos
seus 3 irmãos mais velhos, eles estão na guerra. Você
poderia ir  até o acampamento dos israelitas e pedir
notícias? Eu estou preocupado.

Narrador Davi era um menino obediente. No dia seguinte, bem
cedinho, ele se levantou e conseguiu um guarda para
tomar conta das ovelhas de seu pai,  também pegou
alguns  pacotes  com  alimentos  e  foi  atrás  de  seus
irmãos. Ele andou, andou e muito. Já estava cansado,
até  que  ele  chegou  no  acampamento  e  conseguiu
encontrar com seus irmãos.

Davi Mas que barulho será esse? Parece pessoas gritando!

Narrador Quando Davi olhou viu um enorme gigante de quase 3
metros de altura, quase do tamanho de uma árvore. Ele
estava com sua armadura de ferro, com uma espada e
um escudo bem grande.  Aquele  gigante se  chamava
Golias.  Os  soldados  dos  filisteus  estavam  em  volta
dele. Davi perguntou a um dos soldados:

Davi O que está acontecendo aqui? Por que vocês não vão
lutar contra os filisteus?

Soldado Você  não  está  vendo  o  gigante  que  está  com  os
soldados filisteus? Quem pode lutar contra ele?

Narador Davi  viu  que  todos  os  soldados  israelitas,  estavam
morrendo  de  medo.  Mas  Davi  não  tinha  nem  um
pouquinho  de  medo.  Sabem  por  que?  Porque  ele
confiava em Deus. Davi foi então conversar com o rei.

                                                                                                                                                               ____  
                                                                                                               PROJETO SOLDADO DE JESUS 5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Davi Senhor rei! Será que eu posso lutar contra o gigante
Golias?

Rei Davi!  Você é  tão jovem! Tão pequeno e  o gigante é
muito forte, ele é um soldado de guerra!

Davi Eu sei, eu sou um pastor de ovelhas, mas um dia eu
estava tomando conta das ovelhas de meu pai, quando
apareceu um urso e  ele  tomou uma ovelha do  meu
rebanho. Eu saí atrás dele e o feri  e livrei  a ovelha.
Outra vez foi um leão e eu também o feri e o matei. O
Senhor Deus me livrou das garras do urso e do leão e
Ele me livrará das mãos desse gigante.

Narrador O rei mandou Davi vestir a sua armadura. Davi vestiu a
couraça, o capacete de bronze, a espada, mas porém
ele não conseguia andar direito com todo aquele peso.

Davi Eu  não  posso  andar  com  isso,  eu  nunca  usei  uma
armadura de soldado. A armadura é muito pesada.

Narrador Davi tirou a armadura, tomou o seu cajado na mão e foi
para a batalha. Antes porém, ele passou num riacho,
pegou 5 pedrinhas e as colocou no alforje de pastor
(sacola), então foi andando até onde o gigante estava.
Quando o  gigante  Golias  viu  Davi,  começou a  rir  e
zombar dele.

Golias Ah! Ah! Ah! Um menino vem lutar contra mim? Isso é
um absurdo! E ainda mais, sem nenhuma arma? Vocês
estão brincando? Onde estão os soldados?

Davi Você  Golias,  vem  contra  mim  com  espada,  lança  e
escudo. "Eu vou contra você em nome do Senhor dos
Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você
tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor lhe entregará na
minha  mão  e  toda  a  terra  saberá  que  há  Deus  em
Israel." Todo mundo vai saber que o Senhor salva, não
com espada, nem com lança, por que do Senhor é a
guerra.
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Narrador O gigante continuou rindo e zombando de Davi. Então,
Davi tirou as pedrinhas do alforje (sacola) e colocou na
sua  funda,  girou,  girou  e...  atirou  no  gigante!  A
pedrinha bateu bem forte na testa do gigante Golias. E
sabem o que aconteceu? O gigante Golias caiu ferido
no chão. Quando os soldados dos filisteus viram que o
herói deles tinha caído no chão, fugiram de medo. Os
soldados  de  Israel  perseguiram  os  filisteus  e  os
expulsaram  do  acampamento.  Todos  os  homens  de
Israel ficaram muito alegres e Davi foi morar no palácio
do rei.

CONCLUSÃO

Por que será que Davi não teve medo de lutar contra o
gigante Golias? Porque ele confiava muito no Senhor.

De vez em quando todos nós temos medo.
De que você tem medo?

Nós não precisamos ter medo, porque Deus cuida da gente.
Quando você estiver com medo, ore o salmo 23

ou então o versículo que aprendemos hoje:
"Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei."

Salmo 56:1
Peça ao Senhor que lhe ajude a não ter medo.
Agradeça a Ele porque Ele está te guardando!
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FAZER UMA MÁSCARA DE UM DOS PERSONAGENS
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- Levar a criança a confiar em Jesus.
- Mostrar que Jesus ama as pessoas, cura os doentes e os salva.

       - “Vai-te, seja feito conforme a tua fé.” Mateus 8:3

Faça 10 chapéus de dobradura com papel fantasia verde.
Cole as fichas com as palavras do versículo nos chapéus.

Na hora de ensinar o versículo, coloque os chapéus nas crianças.

- Confiando em Jesus

- O   soldado   confiou   em   Jesus   e   ele  curou  o   seu 

  empregado
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“Mesmo que eu não marche”

APEC - Cânticos de Salvação para crianças – Vol. 3, nº 20.

“Crê somente”

APEC - Cânticos de Salvação para crianças – Vol. 2, nº 51.

                                             - Desenhar junto com as crianças.

                                                      (Música: "Parabéns pra você")
 
               

   “Eu sou um soldadinho.

   Bem bonito e sorridente.

   Eu falo ao amiguinho.

   Que Jesus é diferente.” 
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Convidar um soldado para que as crianças possam fazer algumas
perguntas relacionadas com o seu trabalho.

A nossa história nos fala de um soldado muito
importante.

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

• Jesus escuta a voz terninha da criancinha 
em oração;
• Meu Deus é um Deus grandão!;

• Jesus escuta a voz terni-
nha da criancinha em ora-
ção;
• Meu Deus é um Deus 
grandão!;
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ACIONETE
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centurião
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ACIONETE

      

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                   PROJETO SOLDADO DE JESUS 5 E 6 ANOS

jesus
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ACIONETE
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Empregado

doente
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ACIONETE
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Na época de Jesus, havia um capitão
de  exército  muito  importante.  Ele
morava na cidade de Cafarnaum. Este
capitão  do  exército  era  chamado  de
centurião,  porque  ele  comandava  100
soldados.  Aconteceu que um servo,  de
quem o centurião gostava muito, ficou
bastante doente. O centurião tinha lhe
dado  muitos  remédios,  levado-o  aos
médicos,  mas,  apesar  de  todos  esses
esforços,  o  seu  servo  não  melhorava.
Ele  ficou  muito  preocupado  e  já  não
sabia  mais o  que fazer  para ajudar o
seu empregado, até que ele ouviu falar
a respeito de Jesus, de como Ele amava
as pessoas e curava, poderosamente, os
doentes. Sabem o que o centurião fez?
Ele enviou alguns de seus amigos para
conversarem com Jesus e, assim, pedir-
lhe para ir até a sua casa e curar o seu
empregado.  Quando  esses  amigos  do
centurião avistaram Jesus, começaram
a correr em Sua direção e,  parando à
Sua  frente,  lhE  pediram:  “Por  favor,
Senhor. Venha ajudar o nosso amigo. O
seu melhor  empregado está  doente.  O
centurião é um homem muito bom. Ele
ama as pessoas. Foi ele quem construiu
a nossa sinagoga.”

Sabem  por  que  estes  amigos
contaram tudo isso para Jesus? Porque
eles  confiavam no Mestre e  já  tinham
ouvido a Sua fama. 

Deus também quer que você confie
Nele, mesmo quando estiver doente. O
Senhor Jesus sempre gostou de ajudar
as  pessoas.  Jesus  ama  a  cada  um  de
vocês. Mesmo sem ver, Ele amou aquele
empregado e foi até a casa do centurião
para curá-lo.

Quando  Jesus  estava  chegando
perto da casa, o centurião, em vez de ir
se  encontrar  com  Jesus,  enviou  um
amigo para dizer-lhe: “Senhor! Não se
incomode  em vir  à  minha  casa.  Fale
apenas  uma  palavra  e  o  meu
empregado  será  curado.  Eu  também
sou um homem que tem autoridade e
todos me obedecem. Se eu digo a um
dos meus soldados para ele ir, ele vai.
Se eu digo para ele vir, ele vem. Se eu
digo  para  ele  fazer  alguma coisa,  ele
faz.”

Jesus ficou tão maravilhado com as
palavras  do  centurião  que  disse:
“Como isso é bom! Eu ainda não tinha
encontrado uma fé como esta,  mesmo
entre  o  povo  de  Israel.  Diga  ao
centurião que será feito conforme a sua
fé”.  Sabem o que aconteceu? Quando
os  amigos  chegaram  na  casa  do
centurião,  acharam  o  empregado
curado. Como aquele centurião confiou
no Senhor Jesus,  Deus quer que você
confie nEle.

Sabe,  pessoal,  Jesus  não  veio  aqui
no mundo só para curar o empregado
do centurião.  Ele veio para curar você
das  coisas  erradas  que  você  faz.  Ele
morreu  na  cruz  pelos  seus  pecados.
Você sabe o que é pecado?
Pecado é tudo aquilo que não agrada a
Deus,  como:  mentir,  falar  palavrão,
brigar, etc. O pecado não entra no céu.
Jesus fica  triste  com os  seus pecados.
Mas Ele ama tanto você, que perdoa os
seus  pecados,  se  você  entregar  a  sua
vida  para  Ele  e  lhE  pedir  perdão.
Entregue a sua vida a Jesus e receba a
salvação! 
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Corrida dos chapéus dos SOLDADOs

Fazer duas filas. Dar um chapéu de soldado para o primeiro da
fila. As crianças têm que colocar o chapéu na cabeça da criança
que está atrás dela e este tem que chegar na cabeça da última
criança da fila. Quando o chapéu chegar na última criança, ela
corre para frente. A fila que terminar primeiro é a vencedora.
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Você sabe o que é um centurião?
Centurião era um oficial do exército que tinha um cargo muito
importante. Ele comandava 100 soldados. Ele usava um colete
bem pesado, botas e uma espada.

Vestir uma pessoa com uma roupa de soldado.

Fantoches de caixa de sabão em pó

Material - Caixas de sabão em pó.

- Fio de nylon.

- Fita adesiva.

- Papel de presente, papel fantasia, lã, botão.

Modo de fazer

- Faça    um    corte 
  horizontal de mais 
  ou   menos  8  cm, 
  em   3   lados   da 
  caixa.

- Prenda  um  fio  de 
  nylon    com     fita 
  adesiva   atrás   da 
  caixa  para  fazer o 
  manejo da boca do 
  fantoche.

- Forre  a  caixa   de 
  sabão     em      pó   
                 conforme o modelo 
  do personagem. 
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centurião



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE CAIXA DE SABÃO EM PÓ

      

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                   PROJETO SOLDADO DE JESUS 5 E 6 ANOS

amigo



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Na época de Jesus, havia um capitão de exército muito
importante. Ele morava na cidade de Cafarnaum. Este
capitão do exército era chamado de centurião, porque
ele comandava 100 soldados. Aconteceu que um servo,
de  quem o  centurião  gostava  muito,  ficou  bastante
doente.

Centurião Eu estou muito preocupado. O meu melhor empregado
está  muito  doente.  Ele  não  pode  nem  andar,  nem
trabalhar.  Eu  já  o  levei  ao  médico,  já  lhe  dei  uma
porção de remédios mas, mesmo assim, ele continua
doente.

Empregado Estou  me  sentindo  tão  mal.  Eu  não  posso  nem
trabalhar.

Centurião Eu não sei mais o que eu posso fazer por você. Eu já fiz
tudo o que estava ao meu alcance.

Narrador Logo, chegaram alguns amigos do centurião e um
deles lhe disse:

Amigo Jesus está na cidade.

Centurião Eu já ouvi falar a respeito de Jesus. Eu sei que Ele ama
as pessoas e tem poder para curar os doentes. Será
que você pode ir até onde Jesus está e pedir para Ele
vir até a minha casa para curar o meu empregado?

Amigo Eu e os meus amigos vamos nos encontrar com Jesus.

Narrador Logo  que  os  amigos  do  centurião  avistaram  Jesus,
correram em sua direção e lhE falaram:

Amigo Bom dia, Jesus!

Jesus O que você deseja?
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Amigo Por  favor,  Jesus.  Será  que  o  Senhor  pode  ajudar  o
nosso amigo?

Jesus O que aconteceu?

Amigo O nosso amigo centurião é um homem muito bom. Ele
até construiu a nossa sinagoga.  Acontece que o seu
melhor empregado está muito doente e ele não sabe
mais o que fazer.

Narrador Sabem por que estes amigos contaram tudo isso para
Jesus?  Porque  eles  confiavam  no  Mestre.  Eles  já
tinham  ouvido  falar  da  Sua  fama.  O  Senhor  Jesus
sempre gostou de ajudar as pessoas. Imaginem o que
Jesus respondeu?

Jesus Eu vou com vocês.

Narrador Mesmo sem ver, Jesus amou aquele empregado e foi
com aqueles homens até a casa do centurião. Quando
Jesus  estava  chegando  perto  da  casa,  em  vez  do
centurião ir encontrar-se com Jesus, ele mandou um
amigo dizer-lhe:

Amigo Senhor,  não se  incomode em entrar  na  minha casa.
Fale  apenas  uma  palavra  e  o  meu  empregado  será
curado.

Jesus Mas como você pode ter essa certeza?

Amigo O centurião mandou dizer-lhe que ele é um homem que
tem autoridade e todos os seus soldados lhe obedecem
sem reclamar  das  suas  ordens.  Se  ele  diz  aos  seus
soldados: "Vá!", eles vão. Se ele diz: "Venha", eles vêm.
Se ele diz ao seu empregado: "Faça", ele faz.

Jesus Como estou contente! Eu ainda não tinha encontrado
entre  o  povo  de  Israel  uma  fé  como  esta.  Diga  ao
centurião que será feito conforme a sua fé.

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                   PROJETO SOLDADO DE JESUS 5 E 6 ANOS



                                                                                                                   EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Narrador Sabem o que aconteceu? Quando os amigos chegaram
na  casa  do  centurião,  o  seu  empregado  já  estava
curado. Sabe, pessoal, como aquele centurião confiou
no  Senhor  Jesus,  Deus  quer  que  você  confie  nEle.
Jesus  não  veio  aqui  no  mundo  só  para  curar  o
empregado do centurião.  Ele  veio  e  entregou a  Sua
vida para salvar todas as pessoas.

Plano de Salvação
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Faça os chapéus do soldado com as cores do plano de salvação:

Azul - Céu.
Sujo - Pecado.
Vermelho - Sangue de Jesus.
Branco - O coração limpo.
Verde - Crescimento.

Forrar uma caixa redonda com o rosto do soldado.  Colocar as
perguntas da lição dentro da caixa. Cantar uma música. Quando
a música parar, a criança que ficou com a caixa, responderá a
pergunta.  Se  acertar  a  resposta,  pode  ganhar um chapéu do
soldado.
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