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A  MULTIPLICAÇÃO  DE
PÃES  E  PEIXES

                                                                     __                                                                                              
                                                                                   PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS
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                                                                     __                                                                                              
                                                                                   PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

- Mostrar  ao  aluno que Deus quer usar o que temos e todos os 
  talentos que Ele dá.

- “Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.”
    João 6:12

Faça os cartazes de cartolina em formato de cestinhas.

Escreva as palavras do versículo.

- Aprendendo a repartir

- Jesus  repartiu  os  pães  e  peixes  e  alimentou  uma 
  multidão.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“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).” 

                                              

Cineminha de tiras de cartolina

                                                                     __                                                                                              
                                                                                   PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

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

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

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



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

CINEMINHA DE TIRAS
DE CARTOLINA

                                                                     __                                                                                              
                                                                                   PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS
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                                                                     __                                                                                              
                                                                                   PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

- Vamos ver o que tem dentro dessa cesta?

- Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 pãezinhos.

- O que será que tem dentro dos pães?

- Olhem! É um peixe chamado sardinha.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Certa  vez,  Jesus  e  os  seus
discípulos  estavam  cansados,
voltando  de  alguma  viagem.  Eles
pegaram o barco e navegaram até
a outra margem do mar da Galiléia
para  um  lugar  mais  tranquilo
perto de Betesda?

Quando  o  povo  viu  Jesus
afastar-se  com os  seus  discípulos,
foi atrás deles.

As pessoas sabiam da fama de
Jesus,  sabiam  do  poder  que  Ele
tinha  para  curar  os  doentes.  E
também as  pessoas  queriam estar
perto  de  Jesus  para  ouvir  e
aprender os Seus ensinamentos.

Logo  que  Jesus  e  os  seus
discípulos  chegaram,  havia  uma
multidão esperando-os.

Eram  mais  de  cinco  mil
pessoas.

Será  que  Jesus  ficou  com
raiva  das  pessoas  terem ido  atrás
dEle?  Claro  que  não.  Apesar  de
estar  tão  cansado,  Jesus  sentiu
compaixão  por aquela gente.

Jesus  nunca  mandou
nenhuma  pessoa  que  precisasse
d'Ele ir embora.

E como será que os discípulos
se sentiram?

Eles  estavam  cansados,  com
fome e também queriam conversar
com  Jesus.  A  Bíblia  não  conta  o
que os discípulos falaram.

O que você faria se estivesse
no lugar deles?

O povo assentou-se à beira do
mar.

Jesus  começou  a  ensinar  e
ninguém nem viu a hora passar.

A  noite  foi  chegando  e  os
discípulos  ficaram  preocupados
pois  havia  cerca  de  cinco  mil
homens,  além  de  mulheres  e
crianças  e  ninguém  tinha  nada
para comer.

Os discípulos chegaram perto
de Jesus e disseram:

-  Já  está  ficando  tarde,  o
lugar é distante. Mande-os embora
para  procurar  alimento  nas
cidades  vizinhas  e  também  para
passarem a noite.

Jesus respondeu-lhes:
-  Eles  não  precisam  ir

embora.  Vocês  é  que  devem  dar-
lhes comida.

Os  discípulos,  admirados,
disseram:

-  Como  podemos  dar  de
comer  a  todo  esse  povo?  É  gente
demais  exclamou  Filipe.  Seriam
necessários 200 dias de salário para
comprar  pão  para  todas  essas
pessoas.  E  também  não  tem
padaria  por  perto,  pois  o  lugar  é
deserto.
Jesus disse-lhes:

-  Vão  procurar  entre  a
multidão para ver se alguém trouxe
algum alimento.

Os  discípulos  saíram
procurando entre o povo.

Quando  voltaram,  só  André
trazia  a  notícia  de  que  havia  um
menino  trazendo  5  pães  e  2
peixinhos.

                                                                     __                                                                                              
                                                                                   PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Era  muito  pouco  para  tanta
gente!

Mas Jesus pediu para trazer
o menino.

O  menino  concordou  com  o
pedido  de  Jesus  e  entregou-lhe  o
seu  lanche.  Ele  não  ficou  com
nenhum pãozinho.

Jesus  mandou  que  os
discípulos  fizessem  o  povo
assentar-se na grama em grupos de
50 e 100 pessoas.

Todos se assentaram. 
Jesus pegou os 5 pães e os 2

peixinhos, levantou os olhos para o
céu e agradeceu a Deus.

Depois  Jesus  começou  a
partir  os  pães,  dividir  os  peixes  e
entregá-los aos discípulos para que
eles os dessem para a multidão.

Sabem o que aconteceu?
Os  discípulos  voltaram para

buscar mais  e os  pães  e os  peixes
não acabaram, até que as pessoas
tivessem comido o suficiente.

Depois  Jesus  pediu  aos
discípulos para que recolhessem os
pães e os peixes que sobraram para
não haver desperdício.

Sabem  quantos  cestos  de
pedaços  de  pães  e  peixes  os
discípulos recolheram?

Vamos contar? (Contar de 1
a 12).

(Mostrar  12  cestos).  Doze
cestos cheios de pães e peixes.

As  pessoas  nem  podiam
acreditar no que estavam vendo. O
menino  também  ficou  pensando
como 5 pães e 2 peixinhos puderam
alimentar  toda  aquela  multidão!
Ele ficou feliz  por ter participado
daquele milagre.

Quando  as  pessoas  viram  o
que Jesus tinha feito, disseram:

-  “Ele  é  o  Profeta  que  nós
estávamos esperando. Vamos fazê-
lO nosso Rei.” 

Logo  que  Jesus  soube  disto,
saiu  devagarinho  do  meio  da
multidão e subiu numa montanha
para orar.

Apêlo:  Jesus  podia  ter
alimentado  toda  aquela  multidão
sem usar o lanche do menino. Mas
Ele  quis  nos  ensinar  uma  lição
espetacular.  Jesus  quer  que
saibamos  que  Ele  pode  fazer
grandes  coisas  com  o  pouco  que
nós temos.

O  menino  deu  todo  o  seu
lanche  para  Jesus.  E  você,  o  que
pode dar hoje para Jesus? 

O que Jesus mais quer é a sua
vida.  Você já entregou a sua vida
para Jesus?

Vamos orar?

                                                                     __                                                                                              
                                                                                   PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                     __                                                                                              
                                                                                   PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

“  PASSANDO O PÃO”  

Material - 1 pãozinho

Os participantes ficam de pé,  em círculo,  bem juntos uns dos
outros, de forma que a pessoa que está no centro não possa ver
quando o pão é passado de um para o outro. O dirigente tenta
descobrir quem está com o pão. A pessoa apontada deve mostrar
as duas mãos. Se ela estiver com o pão, deve ocupar o lugar do
dirigente no centro.

Faça cartazes de 5 pães e 2 peixinhos de cartolina.

Cole saquinhos de papel atrás de cada um. Escreva as perguntas
da lição, e as coloque dentro dos saquinhos. Coloque os cartazes

no varal. Divida a sala em dois grupos. Deixe os alunos tirarem
as perguntas da lição. O grupo vencedor ganha peixinhos de

chocolate.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                     __                                                                                              
                                                                                   PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

Faça um menino de papel cartão. Faça as túnicas de papel com
as  cores  do  plano  de  salvação:  azul,  sujo,  vermelho,  branco,
verde.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – HISTÓRIA 

   2 – VERSÍCULO - 

  

 

   3 – EXERCÍCIO -   

   
   4 - CONCURSO

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

                                                                     __                                                                                              
                                                                                   PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

“ ________________________________________________________________

  ____________________________________________________”. JOÃO 6:12

- O número de peixes que os discípulos tinham:

- 1 - - 20 - - 2 -

- O número de cestos que sobraram:

         - 10 - - 12 - - 9 -

- O número de pães que os discípulos levaram a Jesus:

- 3 - - 5 - - 6 -

Coloque o versículo em ordem e escreva-o:

  nada
 João
6 : 12

os pedaços Recolhei   que sobraram,  se perca 

  para que

Jesus estava ensinando a multidão num lugar deserto.  As pessoas estavam com fome.
Jesus mandou que os discípulos arranjassem comida. Um menino ofereceu seu lanche
para Jesus. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Jesus abençoou e multiplicou o lanche do menino.
Todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes.

Circular o número correto ao lado de cada desenho:

1a
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                                                                                 PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS
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                                               -  QUADRO DE PREGAS            

                                                                     __                                                                                              
                                                                                 PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

- Levar  o  aluno  a compreender a importância da obediência e 
  praticá-la.

- Incentivar o aluno a ser um pescador de homens.

  - “Não temas, doravante serás pescador de homens.” Lucas 5:10

- A importância de obedecer e ser pescador de homens

- Através da obediência à palavra de Jesus, os discípulos 
  tiveram uma experiência maravilhosa

Faça os peixes em cartolina.
Escreva neles as palavras do versículo e coloque-os no quadro

de pregas.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“4 Pescadores”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 4, nº 32

“Lá no Profundo Mar”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 4, nº 31

                 Desenhar junto com as crianças
                 (Música: "Parabéns prá você")

(Desenhar com as crianças, enquanto cantam.)

  “Os discípulos obedeceram;

   A Palavra de Jesus;

   Suas redes lançaram;

   E muitos peixes pegaram.”

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

                                                                     __                                                                                              
                                                                                 PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

Leve uma vara de pescar, garrafa, isca.
Converse com as crianças a respeito de uma pescaria

• Meu barco é pequeno;
• Pedro, Tiago e João no barquinho;

• Meu barco é 
pequeno;
• Pedro, Tiago e 
João no barquinho;



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

DESENHO NO QUADRO DE GIZ

                                                                     __                                                                                              
                                                                                 PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Numa  manhã,  os  4
pescadores: Pedro, André, Tiago e
João  estavam  desanimados,
lavando  e  consertando  as  suas
redes  à  margem  do  lago  de
Genesaré.

Eles  tinham  trabalhado  a
noite  toda  e  não  tinham  pescado
nenhum peixe.

Jesus  estava  passeando  pela
praia  e  uma  grande  multidão  O
seguia  para  ouvir  a  Palavra  de
Deus.

Como  as  pessoas  estavam
apertando-O,  Jesus  pediu
emprestado  o  barco  de  Pedro  e
disse  para  ele  empurrar  o  barco
para  a  água,  a  fim  de  que  Ele
pudesse falar ao povo. Jesus usou o
barco de Pedro como púlpito.

Quando Jesus terminou a Sua
pregação, Ele disse a Pedro:

- “Agora vá com o barco para
mais  longe  e  lance  as  redes  para
pescar".

Pedro  era  um  excelente
pescador e ele falou com Jesus:

-  Senhor,  nós  trabalhamos a
noite toda e não pegamos nenhum
peixe, mas sobre a Tua palavra eu
lançarei as redes.

Pedro  e  André  obedeceram.
Eles  tomaram  os  remos  e   foram 
remando até o meio do lago, onde
as  águas  eram mais  profundas,  e
ali lançaram as suas redes.

Sabem o que aconteceu?

Quando  eles  puxaram  as
redes,  eles  ficaram surpresos  pois
havia  tantos  peixes,  mas  tantos
peixes,  que as  redes começaram a
romper-se.

Pedro e André chamaram os
seus  companheiros,  Tiago  e  João,
para ajudá-los.

Eles  remaram até  o  barco  e
ajudaram  a  Pedro  e  André,
colocando  os  peixes  nos  dois
barcos.

Mas havia tal abundância de
peixes  que  os  barcos  ficaram
pesados e quase afundaram.

Quando  Pedro  percebeu  o
que havia acontecido, ele ajoelhou-
se aos pés de Jesus e disse-lhe:

-  Retira-te  de  min.  Senhor,
porque sou um homem pecador”.

Ele quis dizer que era indigno
da presença de Jesus.

Pedro  obedeceu,  e  o  milagre
aconteceu.

Jesus vê tudo e Ele sabe onde
os peixes estão.

Os pescadores, agora,
estavam prontos para obedecerem
a  Jesus,  ainda  que   tivessem   que
deixar o seu trabalho.

Se eles não tivessem lançado
as redes, não teriam visto o grande
milagre.

Jesus disse a Pedro:
- Não temas, de agora em

diante, você será pescador de
homens. Você vai pescar vidas.

                                                                     __                                                                                              
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                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Pedro, André, Tiago e João
deixaram   os   barcos, as  redes,  os
peixes, deixaram tudo e seguiram a
Jesus.
Você sabe o que é ser pescador de
homens?

É falar de Jesus, é ganhar as
pessoas para o Senhor.
Você já falou de Jesus para os seus
colegas?
Comece hoje a ser um pescador de
homens.

                                                                     __                                                                                              
                                                                                 PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

PESCARIA

Faça  um  crachá  numerado  em  formato  de  peixe  para  cada
criança.  Depois da história,  faça uma pescaria com os alunos.
Faça os peixinhos numerados de papel cartão colorido. Escreva
as perguntas da lição atrás de cada peixe.  Na boca do peixe,
coloque um clips.  Ponha os peixes  numa caixa  de areia.  Leve
uma vara com um fio de nylon numa extremidade, e prenda um
imã na ponta da vara. O aluno sorteado deve pescar e responder
as perguntas da lição. Se acertar a resposta, ganha uma bala.
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                                                                     __                                                                                              
                                                                                 PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

MEU NAVIO CHEGOU

Os participantes estarão assentados ao redor do salão. O diretor
dirá à pessoa ao seu lado: 

- “Meu navio chegou”.
- “O que ele trouxe?”, perguntará o interpelado.
- “Um leque”, é a resposta do diretor, que começa a abanar-se.

O  segundo  jogador  se  dirigirá  ao  terceiro  repetindo  a
conversação,  seguindo assim,  os demais  jogadores.  Ao chegar
novamente a vez do diretor, este repetirá:

- “Meu navio chegou”.

O segundo jogador lhe perguntará:

- “O que ele trouxe?”
- “Uma  tesoura”,  responderá  o  diretor  com  o  indicador  e o 
    dedo médio da outra mão imitando a ação da tesoura.

Em  seguida  poderá  mencionar  um  par  de  sapatos,  enquanto
movimenta  os  pés;  depois,  óculos,  enquanto  pisca  os  olhos.
Mencionará também uma dentadura postiça, enquanto abrirá e
fechará a boca, batendo os dentes. Finalmente, mencionará um
chapéu e moverá a cabeça para frente e para trás. A esta altura
do  jogo,  o  grupo  estará  exausto,  visto  todos  os  movimentos
serem contínuos, sem interrupção. O diretor também pode, por
exemplo,  falar:  luva (mexe com as mãos),  corda (pular corda),
piano, acordeon, violino, bola, carro, avião, etc.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – HISTÓRIA 

   2 – VERSÍCULO - 

   

   3 – EXERCÍCIO -   

   
   4 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe um lindo peixe. 

                                                                     __                                                                                              
                                                                                 PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

- Qual o nome dos pescadores?

- Quando os pescadores não pegaram nenhum peixe?

         
- Quantos peixes os pescadores pescaram?

Ligue os pontinhos e veja o que vai aparecer:

Pedro,  André,  Tiago e  João eram pescadores.  Eles  haviam pescado a  noite  e  não
tinham apanhado  nenhum  peixe.  Jesus  subiu  no  barco  de  Pedro  para  ensinar  a
multidão. Depois, Jesus falou com Pedro para afastar o barco e lançar as redes ao
mar. Pedro obedeceu e o milagre aconteceu. Pedro pescou tantos peixes que pediu
ajuda a outro barco. Jesus convidou os pescadores para serem pescadores de homens.
Você também quer ser pescador de homens?

Risque as respostas certas:

“Não temas,
doravante, serás

pescador
de homens”.
Lucas 5:10

de dia
de 

noite 

poucos
peixes

muitos
peixes

JOÃO FILIPE ANDRÉ MOISÉS TIAGOPEDRO

2a
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Varal

Faça vários barcos em cartolina.
Escreva as palavras do
versículo e coloque-os

no varal.

                                                                   __                                                                                              
                                                                                  PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

- Mostrar ao aluno que não há necessidade de ter medo quando 
  Jesus  está  conosco,  pois  Jesus  é o fiel amigo que está perto 
  nas horas difíceis.

  - “Mas  Jesus  imediatamente  lhes  falou: Tende  bom  ânimo! 
      Sou Eu. Não temais.” Mateus 14:27

- Jogando o medo fora e lançando nos braços de Jesus

- Jesus   acalmou   a   tempestade  e  cuidou  dos   seus 
  discípulos durante a tempestade.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Histórias de Jesus”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 1, nº 11

“Olhai para Jesus”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 3, nº 98

                 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 8:23-27; 14:22-33;  Marcos 4:35-41;
                                            Lucas 8:22-25; João 6:15-21

                                            -  Conversa com os alunos:

                                                                   __                                                                                              
                                                                                  PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

- Você já sentiu medo?
- De que você sentiu medo?
- O que você faz quando está com medo?

A Bíblia nos conta que um dia os discípulos de
Jesus ficaram com medo.

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

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



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE VARETA

                                                                   __                                                                                              
                                                                                  PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

JESUS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE VARETA

                                                                   __                                                                                              
                                                                                  PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

DISCÍPULO



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHE DE VARETA

                                                                   __                                                                                              
                                                                                  PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

BARCO



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

HISTÓRIA: Uma Tempestade Em Alto Mar 

Foi  um  dia  bastante  agitado
para  Jesus.  Ele  pregou,  ensinou  e
curou  muitos  doentes.  As  atividades
de  Jesus  eram tantas  que,  às  vezes,
Ele  não  tinha  tempo  nem  para
descansar nem para comer.

Jesus  mandou  os  discípulos
atravessarem  o  lago  em  direção  à
Betesda  (Galiléia)  enquanto  Ele
despedia a multidão.

Depois  de  despedir  todas  as
pessoas,  Jesus  subiu  ao  monte  para
orar. Ali Ele ficou um bom tempo.

Enquanto  os  discípulos
atravessavam  o  lago,  começou  uma
grande  tempestade.  A  noite  estava
bem escura, o vento soprava forte, as
ondas quase cobriam o barco.

Os  discípulos  ficaram
apavorados,  tentando  controlar  o
barco  para  que  ele  não  afundasse.
Por  mais  que  eles  remassem,  não
conseguiam  levar  o  barco  para  a
praia.Jesus  percebeu  que  os
discípulos estavam em dificuldade. Lá
pelas  4  horas  da  manhã,  Jesus  foi
encontrar-se com eles.

De  repente,  os  discípulos
avistaram algo andando sobre o mar.
Eles ficaram com medo e começaram
a gritar:

-  É  um  fantasma!  É  um
fantasma!
Jesus tranqüilizou-os, dizendo-lhes:

- Não tenham medo, sou Eu.
Então  Pedro,  duvidando  ser

Jesus, disse-lhe:
-  Senhor,  se  realmente  é  o

Senhor,  manda  que  eu  vá
caminhando por cima das  águas até
onde o Senhor está.

Jesus respondeu-lhe:
- Venha.

Pedro  desceu  do  barco  e
começou a andar corajosamente por
sobre o mar em direção a Jesus. Mas,
quando ele olhou em sua volta, viu o
tamanho das ondas, o vento forte, se
esqueceu de que Jesus estava na sua
frente,  teve  medo  e  começou  a
afundar-se.  Então  ele  ficou
apavorado e gritou:
-  Senhor,  salva-me porque  eu  estou
afundando.

Logo que Pedro deixou de olhar
para Jesus, de confiar no Senhor, ele
começou a afundar.

Nós  temos  que  olhar  somente
para Jesus.  Não importam as nossas
dificuldades,  os  nossos  medos,  as
horas difíceis; Jesus tem poder sobre
todas  as  coisas,  inclusive  domínio
sobre a natureza.

Sabem o que Jesus fez?
No  mesmo  instante,  Ele

estendeu a Sua mão para Pedro e o
ajudou  a  subir  no  barco.  E  Jesus
disse-lhe:

- Ó homem de pequena fé, por
que você duvidou? Por que você não
confiou em Mim?

Logo  que  Pedro  e  Jesus
subiram no barco, o vento parou, as
ondas  acalmaram  e  tudo  ficou
tranqüilo.

Os  discípulos  ficaram
maravilhados como poder de Jesus e
exclamaram:

- Realmente o Senhor é o Filho
de Deus.

Nada  é  difícil  demais  para
Jesus.  Jesus  ama  você  e  Ele  está
sempre  pronto a ajudar-lhe em todos

                                                                   __                                                                                              
                                                                                  PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

os seus problemas e dificuldades.
Você  tem  medo  de  alguma

coisa?
Os discípulos tiveram medo da

tempestade. Mas, com Jesus no barco,
eles aprenderam a confiar no Senhor.

O poder de  Jesus  é  mais  forte
do  que  todos  os  perigos  do  mundo,
por  isso  podemos  confiar  em Jesus.
Ele  tem  poder  para  nos  salvar  de
todos  os  perigos.  O  que  Jesus  mais
quer é salvar a sua vida.

Você já recebeu Jesus como seu
Salvador?
Faça agora a sua decisão.

                                                                   __                                                                                              
                                                                                  PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

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



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   __                                                                                              
                                                                                  PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

O MAR SE REVOLTA

As  crianças  se  dispõem  em  círculo,  ficando  um  no  centro  para
representar o mar. Cada criança recebe o nome de um peixe, ou coisas
do mar.  (Por  exemplo:  baleia, tartaruga, lagosta,  siri,  camarão, polvo,
estrela do mar, cavalo marinho, concha, areia, ostra, tubarão, água viva,
etc).  A  criança  que  for  o  mar  deve  caminhar  e  chamar  pelo  nome
designado.  Quem for  chamado,  deve  seguir  o  “mar”.  Quando  alguns
tiverem sido chamados, o “mar” se põe a correr, dizendo:

- “O mar se revolta”.

De repente, se assenta e todos os que o acompanharam fazem o mesmo.
Fica faltando um lugar. A criança que estiver sem assento, será o mar. E
assim, continua a brincadeira.

O BARCO VENCEDOR

Faça 2 barcos presos numa vareta. Coloque o mar na frente de
cada barco. Divida a sala em 2 grupos. À medida que o grupo
responder certo as perguntas, o barco do seu grupo anda. Quem
chegar primeiro é o vencedor.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – HISTÓRIA 

   2 – VERSÍCULO - 

“ Mas ________ imediatamente ________ - lhes ;  tende ________

________ !  Sou ________.  Não ________ .” Mateus 14:27

   

   3 – EXERCÍCIO -   

   
   4 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe um lindo barco.

                                                                   __                                                                                              
                                                                                  PROJETO  MILAGRES  7  e  8  ANOS

- Os discípulos de Jesus estavam no _________

- Jesus veio andando por cima das ___________

         
- Jesus estendeu sua(eu) __________ para Pedro

Preencha nos espaços em branco, com os nomes que estão
dentro dos barquinhos:

Jesus  subiu  ao  monte  para  orar  enquanto  os  Seus  discípulos  estavam  no  barco
atravessando o mar. Houve uma grande tempestade. Jesus veio andando por cima das
águas. Pedro quis esncontrar-se com Jesus e Ele o chamou. Ele também começou a
andar por cima das águas. Mas, quando ele parou de olhar para Jesus, ele começou a
afundar. Então Jesus estendeu a sua mão e salvou Pedro e ambos entraram no barco.
Logo o mar ficou calmo. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Não deixe de olhar
para Jesus.

Circule o desenho certo e complete a frase:

JESUS FALOU BOM ÂNIMO EU TEMAIS

3a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

4a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     

                                      

                                       

  

   

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

“Eu  sou  o  bom  Pastor;
conheço  as  minhas ovelhas  e

elas  me   conhecem.” 
João 10:14

- Mostrar à criança o amor e o cuidado que Jesus tem por nós.

- Ele conhece o nome de cada criança, de cada pessoa.

  - “Eu Sou  o bom  Pastor; conheço  as  minhas  ovelhas  e  elas  me 

    conhecem.” João 10:14.

Cartaz de cartolina em formato
de ovelha, preso na vareta. Escreva

no cartaz o versículo.

- Sentindo-se perdido

- Jesus  é  o  bom  Pastor  e Ele procura a ovelha perdida 

  até  encontrá-la. Ele  conhece  o nome de  cada  uma de 
  suas ovelhas.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Meu bom Pastor é Cristo”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 2, nº 31

“O Senhor é o meu Pastor”
Cânticos para crianças - nº 75

                                       - LEVAR UM CAJADO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

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

- Sabem  o  que  é  isso? É  um cajado. É esta vara que o pastor 
  usa  para  tomar   conta  das   ovelhas.  Esta  parte   curva  do   
  cajado  é  para  apanhar  a  ovelha  quando  ela  se  afasta  do 
  rebanho.

- Quem já viu uma ovelhinha? 

- Como é que ela faz? Mée... Mée... (imitar).

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



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHES DE VARETA

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

PASTOR



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

FANTOCHES DE VARETA

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

OVELHAS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

QUEBRA-CABEÇA EM FORMATO DE OVELHA

                 

                      

                                               

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Havia um pastor que tinha
100 ovelhas.

Ele cuidava de dia e de noite
das ovelhas. O pastor conhecia o
nome de  cada  uma delas.  E  ele
sabia  distingui-las  umas  das
outras.

Ele  tinha  um  cajado  e  ia
conduzindo  as  ovelhas  pelas
colinas  e  vales,  procurando
sempre  pastos  verdes  e  água
fresquinha.

Quando  o  pastor  chamava
as  ovelhas,  elas  o  ouviam,  pois
conheciam a sua voz e o seguiam.

Logo  que  amanhecia,  o
pastor levava as ovelhas para os
pastos  mais  verdes  e  bonitos,
junto  das  fontes  e  dos  rios
tranqüilos,  onde  elas  podiam
beber  uma  água  gostosa.  Ele
ficava  alegre  de  ver  as  suas
ovelhas crescendo, alimentadas e
seguras.

O pastor não se afastava do
rebanho. Ele cuidava das ovelhas
o tempo todo,  pois  sabia que os
animais  ferozes  ficavam
escondidos, prontos para atacar e
comer  uma ovelhinha.  O pastor
estava  sempre  pronto,  alerta,
para defender o seu rebanho.

Quando o sol desaparecia, o
pastor  com o seu cajado  guiava

as  ovelhas  até  o  aprisco  e  as
contava todos os dias.

Às  vezes,  ele  dormia  na
porta do aprisco para cuidar das
suas ovelhas. Quando uma ovelha
estava cansada ou se feria, ele a
carregava nos ombros.

Numa  tarde,  depois  que  o
pastor conduzira as ovelhas para
o  aprisco,  enquanto  elas
entravam pela porta, o pastor foi
contando-as: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99...

Logo  ele  notou  que  faltava
uma ovelha.

O que vocês acham que ele
fez?

O pastor estava cansado e o
caminho  era  perigoso.  Mas
mesmo assim, o pastor deixou as
99  ovelhas  bem  seguras  no
aprisco, e foi à procura da ovelha
perdida.  O  pastor  andou  por
todos os lugares que tinha estado
durante  o  dia.  Ele  andou  pelas
montanhas  e  vales,  chamando  a
ovelha:

-  Ovelhinha!  Ovelhinha!
Onde você está?

Ele procurou, procurou por
muito tempo.

De  repente,  ele  ouviu  um
som bem fraquinho:

- Mée... Mée...

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

O pastor até esqueceu-se do
seu  cansaço  e  foi  correndo  em
direção ao lugar de onde estava
vindo o som da voz da ovelhinha.

Ele  chegou  à  beira  de  um
precipício.  Lá embaixo,  entre  as
pedras  e  espinhos,  ele  viu  a
ovelha  caída.  Ele  ajoelhou-se  e
com o seu cajado foi puxando a
ovelha  bem  devagar.  E  com
muito  cuidado,  ele  a  tirou  de
entre  os  espinhos.  A  ovelha
estava  bem  ferida  e  muito
assustada.

O  pastor  tratou  dos  seus
ferimentos,  carregou-a  nos
ombros e voltou contente para o
aprisco.

Ele se  reuniu com todos os
seus amigos e lhes disse:

-  “Alegrai-vos  comigo,
porque  já  achei  a  minha ovelha

perdida.”

E  da  mesma  forma,  há
muito  mais  alegria  no  céu  por
causa  de  um  pecador
arrependido  que  voltou  para
Deus, do que por 99 que não se
arrependeram.  “Porque  o  Filho
do Homem veio buscar e salvar o
perdido”.

Jesus é o nosso pastor e nós
somos  as  suas  ovelhas.  Ele  não
quer que ninguém se perca e que
se afaste d’Ele.

Ele nos protege de todos os
perigos. Jesus nos ama tanto que
deu a Sua vida para nos salvar do
pecado. Quando nos afastamos de
Deus  e  fazemos  coisas  que  não
agradam  ao  Senhor,  é  só  nos
arrependermos  e  pedir  perdão
pelos  nossos  pecados.  Deus  nos
ama  e  Ele  está  sempre  pronto
para nos perdoar.

Jesus  é  o  pastor  de  sua
vida?

Você é ovelha de Jesus?
Vamos orar?

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

QUEBRA-CABEÇA

Faça  5  cartazes  de  cartolina  em  formato  de  ovelhas.  Escreva
atrás de cada ovelha uma pergunta da lição. Corte os cartazes
em várias  partes.  Distribua entre os alunos.  Cada grupo deve
formar o quebra-cabeça e responder a pergunta da lição.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

DOBRADURA DE PAPEL

                 

                      

                                               

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

OVELHA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – HISTÓRIA  

   2 – VERSÍCULO

                                                                                                                                                                                                 ovelhas
                                                                                                                                                                                 conhecem     Sou
                                                                                                               pastor
 

   3 – EXERCÍCIO -   

   
   4 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios, cole o adesivo. 

                                                                   _                                                                                                   
                                                                             PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

Complete  as  frases  com  os  números  ou  palavras  que
estão nos retângulos ao lado.

- Um pastor tinha _______________ ovelhas.

- O pastor deixou no aprisco as __________
  ovelhas  e  foi procurar a que se perdeu.

- Jesus é o nosso ___________.

- Nós somos _________________ do rebanho.

Um pastor tinha 100 ovelhas. Depois que ele guardou as ovelhas no aprisco, ele notou
que faltava uma. Ele deixou as 99 ovelhas e foi à procura da ovelha perdida. Ele a
encontrou e reuniu os seus amigos alegrando-se com eles. Jesus é o nosso pastor e nós
somos as suas ovelhas. Jesus nos ama e não quer que ninguém se perca.

Escolha as palavras no desenho ao lado para completar o versículo.

“Eu __________ o bom _______________;

conheço as minhas _________________,

e elas me ____________________.”  JOÃO 10:14

 

90   -   100   -    50

88   -   101   -    99

Aprisco    -   Pastor

Bodes    -   Ovelhas



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

5a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                    
                                      

                                       

  

   

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

- Mostrar  ao aluno que  quando ele se afasta de Deus, ele sofre as 
  conseqüências,  mas  quando  ele  se  arrepende  e  volta, Deus o 
  perdoa, porque o Seu amor é muito grande.

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

Dobradura em formato de uma pessoa.

- Estava perdido e foi achado

- O filho mais novo saiu da casa do pai e foi para lugares 
  que não agradavam a Deus.
  Mas  ele  se  arrependeu  voltou  para casa e o seu pai o 
  recebeu de braços abertos.

- Lucas 15:11-32



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Personagens em lata de óleo

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

PAI



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

FILHO PRÓDIGO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

FILHO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

AMIGO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

FAZENDEIRO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

PORCO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Certo  homem tinha  2  filhos.
Eles  viviam numa linda casa,  com
muitos empregados e muita fartura
de alimento.

O  filho  mais  novo  não  era
feliz.  Um dia,  ele  chegou perto do
seu pai e disse-lhe:

- Pai, eu já tenho idade para
viver  sozinho.  Eu  quero  viajar,
conhecer outros lugares, ver coisas
novas;  por  isso  me  dê  parte  da
herança que um dia vai ser minha.
Eu já  estou  cansado  de  trabalhar
no  campo.  Eu  quero  ser
independente.

O  pai  ficou  triste  com  a
conduta do filho e fez o que ele lhe
pediu, dividindo toda a sua fortuna
entre os 2 filhos.

O jovem arrumou a sua mala,
pegou a herança que recebeu de seu
pai e foi viajar para um país bem
distante.

O pai ficou muito triste vendo
o seu filho partir. Mas o jovem era
egoísta e só pensava em si mesmo, e
nem se importou com o que o seu
pai estava sentindo.

Finalmente,  ele  chegou  num
país  distante  e  conheceu  muita
gente que não amava a Deus.

Ele  foi  gastando  todo  o  seu
dinheiro em festas  e divertimentos
com os  seus  novos  amigos.  Ele  se
esqueceu  dos  ensinamentos  de  seu
pai,  e  começou  a  fazer  coisas  que
não agradavam a Deus, cometendo
todo tipo de pecado.

Um dia, ele percebeu que não
tinha  mais  dinheiro  e  os  seus
amigos  nem  se  importaram.  Ele
percebeu  que  tinha  gasto  toda  a
fortuna que o seu pai lhe dera.

Os  amigos  se  afastaram,
deixando-o sozinho.  E para piorar
a  situação,  houve  naquela  região
uma fome horrível. Não chovia e as
plantas não cresciam e nem davam
fruto.

Ele  começou  a  procurar
trabalho,  andando  por  toda  parte
com fome, com suas roupas sujas e
rasgadas; mas não encontrava nada
para  fazer.  Ele  andava  como  um
mendigo  faminto,  pedindo  um
prato de comida.

Por  fim,  ele  encontrou  um
único trabalho que seria de cuidar
dos porcos, vivendo no campo com
eles.  Ele  teve  que  aceitar  esse
trabalho  pois  senão  morreria  de
fome.

Ele sentia tanta fome que um
dia até desejou comer das comidas
dos porcos.

Ele,  então,  pensou  na  sua
casa, no seu pai, na abundância de
alimento que os empregados de seu
pai  tinham.  Ele  se  arrependeu  de
tudo  o  que  tinha  feito  e  resolveu
voltar  para  casa.  Ele  se  levantou,
deixou os porcos e começou a andar
no caminho de volta para casa.

Era  uma  longa  viagem.  Ele
andou  muito,  muito  mesmo.  Ele
ficou  cansado,  ficou  com  fome  e

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

teve  os  pés  feridos  de  tanto
caminhar.

Muitas  vezes,  o  pai  ficava
olhando para a estrada,  talvez até
pedindo a  Deus  para  trazer o  seu
filho de volta.

Finalmente,   num  dia  o  pai
estava  olhando  para  o  caminho  e
viu  de  longe  um  mendigo  que
andava bem devagar e com os pés
descalços e machucados.

Quando  ele  foi  se
aproximando, o pai reconheceu que
era o seu filho.

O  pai  saiu  correndo  ao  seu
encontro, abraçou-o e o beijou.

O filho  pediu  perdão  ao  pai
por tudo o que tinha feito, e pediu
para ser tratado como se fosse um
dos empregados do pai.

Aquele  pai  amava  tanto  o
filho, que  ele  o perdoou, o abraçou

como  se  nada  tivesse  acontecido.
Ele  lhe  deu  roupas  e  sandálias
novas,  colocou anel  no seu dedo e
mandou  preparar-lhe  uma grande
festa para celebrar a sua volta.

Como aquele pai amou o seu
filho, Deus nos ama muito mais. Ele
ama  todas  as  pessoas:  homens,
mulheres e crianças. Mas o pecado
separa as pessoas de Deus.

Será  que  Deus  deixa  de  nos
amar  quando  nós  fazemos  coisas
erradas? É claro que não. Ele ama
o  pecador,  mas  fica  triste  com  o
pecado.  Todas  as  vezes  que  nos
arrependemos  e  lhe  pedimos
perdão,  Deus  nos  perdoa  com
alegria.

Deus  nos  ama  tanto,  que
enviou  o  Seu  Filho  Jesus  para
morrer  na  cruz  pelos  nossos
pecados. Quando o recebemos como
Salvador,  nós  nos  tornamos  filhos
de Deus.

Você  já  recebeu  Jesus  como
seu Salvador?

PAPEL AMASSADO COM AS PERGUNTAS DA LIÇÃO

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

BOLA DE PAPEL

O filho  pródigo  desejava  alimentar-se  da  comida  dos  porcos.
Vamos  imaginar  que  esse  papel  amassado  é  a  comida  dos
porcos. Ele vai passar de mão em mão enquanto cantamos uma
música.  Quando  a  música  parar,  a  pessoa  que  estiver  com o
papel  vai  desembrulhá-lo e responder a pergunta da lição.  Se
acertar a resposta ganha um biscoito.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – HISTÓRIA  

   2 – VERSÍCULO - 

 

  

   3 – EXERCÍCIO -   

   
   4 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios, cole o adesivo. 

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                    PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

Ajude o filho achar o caminho de volta para casa.

“ Porque este meu ___________ estava ___________ e ____________
                               O     H          L           I            F               O   T      R        O       M             U    E       V      I     V     E    R

estava ______________ e foi _____________.” Lucas 15:24
                                                 O     D     I      D      R         E       P                                         O    D       A       H       C        A

Descubra as palavras trocadas e complete o versículo.

Um homem tinha 2 filhos. Um dos filhos pediu a sua herança e foi embora. Ele
gastou  todo  o  seu  dinheiro  com festas  e  amigos  e  logo  percebeu  que  havia
acabado  sua  fortuna.  Ele  encontrou  um único  trabalho,  que  era  cuidar  de
porcos. A única comida que tinha, era dos porcos, mas ele se lembrou da casa
de seu pai, onde havia abundância de alimento. Ele se arrependeu e voltou.   O
seu pai o perdoou. Deus ama e perdoa as coisas erradas que fazemos.
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS
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                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

- Mostrar  ao aluno que  podemos  demonstrar o nosso amor para 

  com Deus, quando fazemos o bem ao próximo.

-  “Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” Marcos 12:31

6 corações de cartolina colados em uma fita.

- A oportunidade de praticar o bem

- O bom samaritano praticou o bem com o seu próximo



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Crêr e Observar”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 3, nº 48

“Graças Dou”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 3, nº 56

                                    

        
                                                                        - FANTOCHES DE VARETA
   
                                    

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

- CONVERSA COM CRIANÇAS

Personagens 

O  mercador,  o  burro,  a  pedra,   o   sacerdote,   o   levita,   o  bom
samaritano, o dono do hotel.

MATERIAL

Personagens  em  cartolina,  durex,   varetas  de   madeira,  algumas
pedrinhas, 1 fio de lã, uma trouxa de panos para colocar em cima do
burro, lençol ou cenário, 2 cascas de côco.

MANEIRA DE MONTAR O MATERIAL

Recortar  os  personagens  da  história  e, atrás de cada um prender
uma vareta  com  durex.  Prender  um  fio de lã no burro. Conta-se a
história atrás de um lençol ou cenário.

-  Lucas 10:25-37 

- Quem é o seu próximo?

- É a pessoa mais perto de você.

- O que é amar ao próximo?

- O que devemos fazer pelo próximo?

- Vamos  recortar  figuras  de  revistas  que   demonstram   amor  ao 
  próximo e vamos colar no mural?

• 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  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

VIAJANTE



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

LADRÃO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

VIAJANTE
MACHUCADO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

SACERDOTE



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

LEVITA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

BOM
SAMARITANO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

BURRO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

Máscara de burro ou cabo de vassoura pintado, fazendo a
cara do cavalo com meia, detalhes em feltro, franja para
a crina. Máscara para o ladrão, Bíblia para o sacerdote,
roupas  para  o  mercador,  levita,  sacerdote,  bom
samaritano e dono do hotel.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Preparação Vocês já fizeram alguma viagem? Foram de carro, de
trem,  de  ônibus,  de  avião,  a  cavalo  ou  a  pé?  (Se
quiser pode mostrar figuras). Vocês foram sozinhos ou
com o papai  e a mamãe? Uma vez um moço muito
inteligente  perguntou  à  Jesus:  -  Mestre,  o  que  eu
devo  fazer  para  um  dia  morar  no  céu?  Jesus
respondeu que ele deveria amar a Deus acima de tudo
e também amar ao próximo. Mas o moço perguntou: -
Quem é o meu próximo? E Jesus respondeu contando
uma história:

Narrador Certa vez, um homem precisava viajar de Jerusalém a
Jericó. Era grande a distância de uma cidade para a
outra. E  nessa  estrada,  quase  não  passava
ninguém,  e por isso era  perigosa.  Mas este homem
precisava vender as suas mercadorias. Naquela época,
não  havia  meios  de  transporte:  nem  carro,  nem
ônibus, nem trem, nem avião. As pessoas tinham que
andar a pé ou a cavalo. O mercador disse:

Mercador Vou levantar bem cedo, pois tenho que ir sozinho e a
estrada é deserta.

Narrador O homem  colocou  as  suas  compras  no  burro  e  foi
contente, pensando pelo caminho:

Mercador Será  que  eu  vou  vender  tudo?  Eu  também  quero
comprar algumas coisas.

Narrador De repente,  quando ele  estava  bem longe  de  casa.
Imaginem o que aconteceu? Uma pedras começaram a
cair sobre ele. (Jogar pedras)

Mercador Ai! Ai! Ai!

Narrador Sabem  o  que  era?  Um  homem  com  máscara  saiu
detrás  de  uma  grande  pedra  e  começou  a  jogar
pedrinhas e a bater naquele homem. (Mostrar ladrão
saindo detrás da pedra)

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Ladrão Dá-me depressa o seu dinheiro!

Mercador Não, por favor, não faça isso!

Narrador Mas não adiantou o pedido do mercador. O homem
rasgou as suas roupas,  roubou o seu dinheiro,  seu
burro,  sua  mercadoria  e  fugiu  deixando  o  pobre
homem sozinho, ferido à beira do caminho.

Mercador Eu estou tão machucado que eu não consigo andar e
não  tenho  forças  para  gritar.  Mas  de  que  adianta
gritar, se não tem ninguém aqui perto?

Narrador Logo ele ouviu: Toc, toc, toc.

Mercador O que será?  Estou  ouvindo  um barulho.  Acho que
vem  chegando  alguém.  Será  que  é  o  homem  da
máscara novamente?

Narrador Sabem quem era? Um sacerdote com uma Bíblia na
mão.

Mercador Que bom!  Esse  sacerdote  parece  um homem bom.
Ele vai me socorrer.

Sacerdote O que será que aconteceu com esse homem? Ele está
tão  machucado!  Infelizmente  eu  não  tenho  tempo
para socorrê-lo. Eu estou atrasado. Não posso chegar
tarde à igreja.

Narrador O sacerdote não parou para ajudar o homem ferido.
Ele  continuou  o  seu  caminho.  As  horas  iam
passando... O sol estava cada vez mais quente.

Mercador Como estou com sede. O que vou fazer? Ai! Ai!

Narrador Logo ele ouviu alguns passos: Toc, toc, toc.

Mercador Que  bom!  Parece  que  vem  chegando  alguém
descendo
a estrada! Será que este vai me ajudar?

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS
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                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

Narrador O viajante era um levita. Sabem o que era um levita?
Levita era um homem que ajudava na igreja. Quando o
levita chegou perto...

Levita Que susto! Um homem ferido na estrada! Aqui deve
ter ladrões. Deixa eu ir embora depressa.

Narrador Este  levita  saiu  apressado,  não  ligando  para  o
mercador ferido. Ele continuou o seu caminho. O sol
foi desaparecendo. A noite estava chegando fria com
sua escuridão. Daí a pouco, o mercador ouviu outro
barulho: Clop! Clop! Clop! (Fazer o barulho com duas
cascas de côco)

Mercador Parece  que  é  um  cavalo.  Isso  mesmo!  É  alguém
montado em um cavalo. Ih!... Mas é um samaritano e
ele  não gosta  de  judeu.  E eu sou judeu.  Ele  podia
tanto me ajudar! Estou tão machucado. Está doendo
tanto!

Narrador O samaritano chegou bem perto,  viu aquele homem
machucado e disse:

Samaritano Como  pode  ser  isto?  Um  homem  ferido,  sozinho,
nessa estrada deserta?

Narrador Sabem o que o samaritano fez? Ele sentiu amor por
aquele  homem  machucado.  Ele  deu  água  para  o
mercador beber, colocou remédio nos seus
ferimentos e o ajudou a montar no seu cavalo.

Mercador Que bom que o senhor me ajudou! Eu já estava sem
esperanças. Muito obrigado!

Samaritano Eu vou levar  você para a cidade mais  próxima.  Não
está muito longe.

Narrador O  samaritano  foi  segurando  aquele  homem
machucado, andando bem devagarinho. Já era noite.
Finalmente, eles chegaram à cidade. Logo ele avistou
a estalagem. Estalagem é o mesmo que hotel.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

Samaritano Que  bom  que  chegamos!  Vou  bater  à  porta  da
estalagem: Toc, toc. 

Dono da

estalagem O que o senhor deseja?

Samaritano Será  que  tem  um  lugar  para  dormirmos  aqui  esta
noite?

Dono da

estalagem Tem sim.

Narrador Eles puderam finalmente descansar.  Quando chegou
de manhã bem cedo, o samaritano pagou ao dono da
estalagem e disse:

Samaritano Eu tenho que continuar a minha viagem. Será que o
senhor  pode  cuidar  desse  homem?  Ele  está  muito
machucado.  Se  ficar  mais  caro,  na  volta  eu pago a
diferença.

Dono da

estalagem Pode deixar, eu cuido dele.

Narrador O samaritano continuou a sua viagem. E Jesus acabou
a história  perguntando  ao moço  inteligente:  -  Qual
dos  três,  você  acha,  que  mostrou  amor  por  aquele
homem  machucado?  O  sacerdote,  o  levita  ou  o
samaritano? Isso mesmo, o bom samaritano. Foi ele
quem parou para socorrer aquele homem ferido. Será
que você também demonstra amor pelo seu próximo,
pelo  seu  amiguinho?  Como  você  pode  demonstrar,
hoje,  esse  amor?  Isso  mesmo:  visitando  um amigo
doente, dando um copo de água ou um pedaço de pão
para alguém que vem nos pedir à porta de nossa casa,
ajudando  o  papai  e  a  mamãe  em tudo  o  que  eles
pedirem.  Fazendo  assim,  você  está  demonstrando
amor ao próximo, e mais ainda, a Deus, que nos ama
tanto e faz tudo para nós.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

A TROCA DE CORAÇÕES

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

- Faça corações de vários papéis de presente.

- Divida-os ao meio.

- Deixe os alunos procuraram o seu par.

- Cada  aluno  vai  fazer uma pergunta da lição para o seu par e 
  orar  por  ele. Se  ele  não  souber  a  resposta,  o  seu  par vai 
  ajudá-lo.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – HISTÓRIA  

   2 – VERSÍCULO - 

 

  

   3 – EXERCÍCIO -   

   
   4 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios, cole o adesivo. 

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

Complete a frase usando a palavra certa.

Complete o versículo com as vogais.

Um homem foi viajar de Jerusalém a Jericó. Ele foi assaltado e ferido. Passou
um sacerdote e um levita e não puderam ajudá-lo. Finalmente, apareceu um
samaritano que o socorreu e levou-o para uma estalagem (pensão),  onde ele
recebeu os devidos cuidados. Jesus terminou a história, perguntando qual dos
três homens mostrou amor por aquele homem machucado.

“__ M __ R __ S          __          T __ __          P R __ X __ M __

C __ M __          __          T __          M __ S M __ .”

MARCOS 12:31

A E I O U

* Eu   sou  um   viajante  e   fui   para: 
   
   __________________

* Uns assaltantes me assaltaram e me:
   
   __________________ 

* Passou    um    samaritano    e    me:   
   __________________

JERUSALÉM
JERICÓ

FERIRAM
AJUDARAM

MACHUCOU
SOCORREU
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                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

- Incentivar  o  aluno  a  semear  a  Palavra de Deus entre os seus 

  amigos em tempo oportuno.

-  “Mas, o  que foi  semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a 

                              compreende.” Mateus 13:23

- Fazendo o melhor possível

- O semeador jogou as sementes em vários tipos de solo: 

  à  beira  do caminho, entre as pedras, entre os espinhos. 

  Nenhuma  delas  cresceu. As  sementes  que  caíram na 

  terra boa, produziram muitos frutos.

Frutas e verduras de plásticos com os dizeres do versículo.



                                                                                                                 EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“O Pai garante a tua provisão”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 4, nº 82

“Para Jesus ceifar”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 4, nº 5

                                    

        
                                                                        - FANTOCHES DE VARETA
   

                                    

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

PERSONAGENS - Acionete (semeador, sol e pássaro).

Fios de lã para caminho, plantas, espinhos e pedras e árvore.

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

Sair  com  as  crianças  e  deixar  elas  pegarem:  terra,  pedra, 
espinhos, plantas, flores, frutas, galhos de árvore. Levar algumas 
sementes.

- Será  que  se  eu  jogar  essas  sementes nas pedras, elas irão 
  brotar?

- E se eu jogar entre espinhos?

- E se eu jogar essas sementes na terra, o que irá acontecer?

A história de hoje nos fala de um semeador que jogou algumas 
sementes em vários tipos de terreno.

• Que tipo de solo é o seu coração, é pedra ou espinho 
é chão duro ou não?;
• Posso ser um missionariozinho;
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                                                                 _                                                                                                 
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

SOL EM PAPEL CARTÃO LARANJA E AMARELO

Amarrar um fio de nylon.
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                                                                 _                                                                                                 
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

PÁSSARO EM CARTOLINA

Prender um fio de nylon.
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MODELO PRONTO 
DO SEMEADOR

Semeador 
em cartolina

Lenço do semeador 

Fazer dupla a roupa em papel de presente 

Braços em 
cartolina

Cesta dupla 
em cartolina



                                                                                                                 EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Você sabe o que é parábola?
É uma comparação. Jesus usava 

esse método para ensinar ao povo.
Certa  vez,  Jesus  estava 

assentado  num  barco  e  toda  a 
multidão  estava  em  pé  na  praia. 
Olhando  para  um  campo,  Jesus  viu 
um  lavrador  e  contou  a  seguinte 
história.

Havia  um  semeador  que 
apanhou uma cesta cheia de sementes 
e  foi  para  o  campo  semeá-las.  As 
sementes caíram num caminho onde a 
terra era batida e dura por causa das 
pessoas  que  andavam  por  esse 
caminho. Algumas sementes ficaram à 
vista, as aves vieram e comeram todas 
elas  e  algumas  pessoas  pisaram  nas 
sementes e as estragaram. (Mostrar)

Certas sementes caíram no meio 
das pedras onde tinha pouca terra. 
Elas  logo  nasceram.  Mas,  o  sol 
apareceu  bem  brilhante  e  quente  e 
como  as  plantas  não  tinham  muita 
terra para aprofundar as suas raízes, 
elas  acabaram  secando  e  morrendo. 
(Mostrar)

Outras  sementes  caíram  entre 
os espinhos. Elas começaram a nascer, 
mas  os  espinhos  cresceram  mais 
depressa e sufocaram as plantas e elas 
não cresceram e não produziram nem 
um  fruto.  Então,  algumas  sementes 
caíram numa terra fofa e boa e deram 
uma boa colheita que era de 30, 60 e 
até  mesmo 100 vezes  mais  do que  o 
semeador tinha plantado.

Os  discípulos  não  entenderam 
essas  ilustrações  e  perguntaram  a 

Jesus o que Ele queria dizer com esse 
história.

Jesus então explicou-lhes:
O semeador é o homem.
A semente é a Palavra de Deus.
A  terra  é  o  mundo,  o  coração 

das pessoas.
As  sementes  que  caíram  na 

beira do caminho são as pessoas que 
tem  o  coração  duro  e  ouvem  a 
mensagem  de  Deus,  mas  logo  vem 
satanás e procura fazer com que elas 
esqueçam tudo o que aprenderam.

As sementes que caíram entre as 
pedras  representam  o  coração 
daquelas  pessoas  que  ouvem  a 
mensagem de Deus com alegria, mas 
elas não tem muitas raízes e vindo a 
perseguição,  a  tristeza,  a  angústia, 
elas murcham e se afastam do Senhor.

As sementes que caíram entre os 
espinhos  representam  o  coração  das 
pessoas  que  ouvem  a  mensagem  de 
Deus e a receberam com alegria.

Mas  os  divertimentos  e  as 
atrações  do  mundo,  o  poder  e  a 
riqueza,  as  afastam  do  Senhor  e 
sufocam a Palavra que foi semeada no 
coração  delas  e  não  produzem 
nenhum fruto.

As sementes que foram jogadas 
na  terra  boa  representam o  coração 
daquelas  pessoas  que  aceitam  pra 
valer a mensagem de Deus e dão uma 
boa colheita de 30, 60 ou até 100 vezes 
mais do que foi plantado no coração 
delas.

Elas  frutificaram  e  produzem 
muitos frutos.

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS
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CRACHÁS DE FRUTAS E LEGUMES

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

ESSA SEMENTE QUE TEM SIDO JOGADO NA SUA VIDA 
TEM ENCONTRADO UMA BOA TERRA?

- Você já recebeu a mensagem da Palavra de Deus?

- Você já recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador?

- E  você  que  já  tem Jesus, já lançou a semente da Palavra de 
  Deus para os seus amigos?

- Prepare  sua  semeadura  com  oração, para  que quando você 
  jogar  a  semente  da  Palavra de  Deus na vida de seus amigos,  
  encontre  uma  terra  boa   e   fofa   e   haja   uma   verdadeira
  conversão.

Faça frutas e legumes de cartolina ou em E.V.A (emborrachado). 
Numere-os e distribua-os entre os alunos. Sorteie alguns números 
e faça as perguntas da lição. O aluno que acertar, ganha uma fruta.



                                                                                                                 EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  
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As crianças devem estar assentadas em círculo. O dirigente diz: 

- Fui   ao   mercado  comprar   frutas,   verduras  e   legumes.  A 
  primeira   fruta   que   comprei   foi   a   pêra  (os  alunos  que 
  estiverem    com   os   crachás   da   pêra,   venham   atrás   do 
  dirigente).

- Agora   comprei   tomate  (os  alunos  que  estiverem  com  os 
  crachás dos tomates seguem o dirigente).

- E também comprei cebola (e assim por diante).

Quando o dirigente disser:

 - Não comprei mais nada!

Ele se assenta e também os alunos que estão atrás dele. O aluno 
que ficar sem lugar é o dirigente que irá ao mercado. E assim, 
sucessivamente.



                                                                                                                 EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – HISTÓRIA  

   2 – VERSÍCULO - 

  

   3 – EXERCÍCIO -   

   
   4 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios, cole o adesivo. 

                                                                 _                                                                                                 
                                                                                   PROJETO COMPARAÇÃO  7 e 8 ANOS

Ligue os desenhos as palavras que os descrevem.

CAMINHO

TERRA BOA

Percorra o caminho indicado pelos traços para saber o
versículo.

ESPINHOS

Um semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, 
onde as aves comeram. Outras sementes caíram no meio das pedras e o sol 
queimou.  Outras  caíram entre  espinhos  e  as  sufocaram.  Algumas  sementes 
caíram numa boa terra e o semeador colheu 30, 60 e até 100 vezes mais do que 
havia plantado. A semente é a Palavra de Deus e o coração das pessoas e o tipo 
de solo que as sementes caíram.

TERRA ROCHOSA

SEMENTES

EM BOA 13:23

QUE OUVE A

MAS O QUE

TERRA É O

COMPREENDE PALAVRA E A

FOI SEMEADO MATEUS

7a
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- Mostrar a  criança que  Deus cumpre as Suas promessas, mesmo 
  as promessas que nos parecem impossíveis.

- “Porque  para  Deus  não  haverá  impossíveis  em  todas  as  Suas 
promessas.” Lucas 1:37

Boca de papel
cartão vermelho

e 
2 prendedores

de roupa presos
no cartaz.

- Deus cumpre a Sua promessa

- Todas as  promessas de  Deus são cumpridas através da 
  Sua Palavra.

“Porque para Deus
não haverá

impossíveis em
todas as Suas

promessas.” Lucas
1:37



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

(Lucas 1:46, 47 e 49)

 A minha alma engrandece ao Senhor (2x)

 Meu espírito se alegra em Deus.

 Em Deus meu Salvador.

 Grandes coisas fez Ele para mim (2x)

 Meu espírito se alegra em Deus.

 Em Deus meu Salvador.

     - Lucas 1:1-80
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(conversa com as crianças a respeito da oração)

FANTOCHE DE MENINO

 - Será que Deus ouve a oração de um fantoche?

Ele é apenas um boneco. Ele não tem coração. Ele não é uma
pessoa. Mas, podemos falar de tudo com Deus, pois Deus ouve
nossas orações.

Hoje vamos ouvir a historia de alguém que gostava
de falar com Deus, de cantar louvores a Deus. E

sabem, aconteceu uma coisa maravilhosa.

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

MARIA
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FANTOCHE DE SACO DE PAPEL

JOSÉ
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FANTOCHE DE SACO DE PAPEL

ISABEL
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FANTOCHE DE SACO DE PAPEL
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Narrador Há muitos anos atrás, Deus fez uma promessa ao seu
povo.  Ele  prometeu um Salvador  para  o mundo.  E a
primeira pessoa, a saber, como Deus iria cumprir essa
promessa,  foi  através  de  uma  linda  moça  chamada
Maria. Ela era noiva, muito bondosa e temente a Deus.
Ela morava na cidade de Nazaré. (Entra Maria).  Certo
dia,  Maria  estava  orando  em  sua  casa,  quando  de
repente apareceu um anjo! (Entra anjo).

Anjo Alegra-te muito favorecida! O Senhor é contigo!

Narrador Maria  ao  ouvir  estas  palavras,  ficou  assustada
pensando.  O que está  acontecendo? Ela  nunca tinha
visto um anjo. Vocês já pensaram se estivesse orando e
aparecesse um anjo, o que você faria?

Anjo Maria,  não  tenha  medo!  Não  fique  assustada!  Deus
gosta muito de você. Ele me enviou para lhe contar um
segredo.

Narrador Você  sabe  o que é  segredo?  Segredo  é  algo  que  se
conta  somente  para  uma pessoa.  E essa  pessoa  não
pode contar pra ninguém.

Anjo Maria! Deus escolheu você entre todas as mulheres da
terra para ser a mãe de um menino. Esse menino será o
próprio Filho de Deus. E o seu nome será Jesus.

Maria Como será isso? Eu ainda não sou casada?

Anjo Não se preocupe! O Espírito Santo descera sobre ti, e
você dará à luz a num nenê!

Narrador Quando o anjo acabou de falar ele desapareceu! Maria ficou
tão feliz que começou a louvar de alegria, agradecendo a
Deus pela promessa maravilhosa.
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Maria Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Glória ao
Senhor!

Narrador Mas logo ela começou a pensar como iria falar com o seu
noivo  José.  Ele  encontrava  todos  os  dias  com  Maria  e
perguntava:

José Maria,  o  que  está  acontecendo?  Por  que  você  está  tão
alegre?

Maria (rindo) Não é nada José!

Narrador Maria sorria e não dizia nada. Nem para José; Maria contou
o seu segredo. Então numa noite, enquanto José dormia,
ele sonhou com um anjo que lhe contou a grande promessa
de Deus. Maria ia ganhar um nenê e Ele iria chamar Jesus.
José ficou tão feliz com a notícia que foi correndo falar com
Maria.

José (correndo) Ahm! Ahm! Ahm! (batendo na porta)        Toc!
Toc! Toc! Toc! Maria! Maria! Maria!

Maria O que foi José? Para que esta pressa? Por que você está tão
alegre?

José Eu tive um sonho tão lindo! O anjo do Senhor falou comigo.
Agora eu sei por que você tem estado tão feliz! Que alegria!
Vamos ganhar um nenê!

Narrador José  e  Maria  estavam muitos  felizes.  Eles  sabiam que  o
nenê era próprio Filho de Deus. Que promessa maravilhosa!
Deus enviou através dos anjos essa promessa é para todos
nós.  No  momento  próprio,  Deus  começou  a  preparar  o
caminho para a vinda de Seu Filho. Naquele tempo, havia na
terra  da  Judéia,  um  sacerdote  com o  nome  de  Zacarias
(mostrar). Ele tinha uma esposa chamada Isabel (mostrar).
Zacarias e Isabel amavam a Deus e sabiam da promessa de
Deus de enviar o Seu Filho. Eles já eram bem velhos e por
isso não poderiam ter filhos. Há muito tempo eles viviam
orando a Deus para ter um filho, mas suas orações ainda
não tinham sido respondidas.
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Narrador Você  conversa  com  Deus?  Deus  sempre  ouve  as  nossas
orações. Algumas vezes demora um pouquinho, mas Deus
sabe  a  hora  certa  de  responder.  Não  desista.  Tenha
perseverança.  Um  dia  Zacarias  estava  orando  no  templo
quando de repente apareceu um anjo.  Zacarias levou um
grande susto.

Anjo Zacarias, não tenha medo porque a sua oração foi ouvida e
Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho cujo nome é João.
Vocês terão muita alegria com o seu nascimento. Ele será
grande diante do Senhor e será cheio do Espírito Santo,
desde antes de nascer. E ele vai preparar o caminho para o
Filho de Deus.

Zacarias Como  posso  saber  se  isto  é  verdade,  se  eu  e  a  minha
mulher já somos velhos? Como podemos ter um nenê?

Anjo Eu Sou o Anjo Gabriel e fui enviado para lhe dar esta alegre
noticia. Mas, porque você não acreditou você ficara mudo e
não poderá falar até o dia em que tudo isso acontecer.

Narrador E o anjo desapareceu! (sai o anjo). O povo esperava Zacarias
lá fora.  Como demorava! Zacarias estava alegre demais e
pensava se realmente tudo estava acontecendo. Quando ele
saiu  do  templo,  todos  viram  que  ele  não  podia  falar.
Nenhum  som  saia  de  sua  boca.  Ele  estava  mudo.  Só
conseguia falar por meio de acenos.

Vizinho (entra vizinho)  Ele deve ter  tido alguma visão dentro  do
templo. (aproximando Zacarias). O que aconteceu que você
não consegue falar?

Narrador O povo entendeu que tinha acontecido algo maravilhoso!
Zacarias foi para sua casa. Ele estava tão feliz! O tempo foi
passando e Isabel ficou esperando um nenê. Mas ela não
contou para ninguém, nem para sua prima Maria. Enquanto
isso Maria estava  também muito feliz!  Ela não conseguia
esquecer o que o anjo lhe dissera sobre o nenê, e que Ele
seria o Salvador do mundo.

Maria (entra Maria)  –  Eu preciso falar com alguém! Ah!  Eu vou
visitar  minha prima Isabel  e contar-lhe o  que aconteceu.
(sai Maria)

Narrador E partiu Maria para a cidade onde morava Isabel.
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Maria (mostrar  Maria  chegando  à  casa  de  Isabel  e  batendo  na
porta). Toc! Toc! Toc!

Isabel (Atendendo a porta) Ah! É você, Maria? Que bom que você
veio. Eu estava com tanta saudade de você! (abraçam-se)

Maria Como vai, Isabel? Eu também estava com muita saudade de
você!

Narrador Imaginem o que aconteceu quando Isabel ouviu a saudação
de  Maria?  O  nenê  que  estava  na  barriga  de  Isabel,  foi
tocado  pelo  Espírito  Santo  e  mexeu  de  alegria.  Isabel
também foi tocada pelo Espírito Santo e viu logo que Maria
trazia no seu ventre o Salvador do mundo. E Isabel cheia de
alegria e emoção falou:

Isabel "Bendita és tu entre todas as mulheres da terra e bendito é
o fruto do teu ventre. Mas que grande privilégio é este de
receber em minha casa a visita da Mãe do meu Senhor! Eu
sei que a promessa de DEUS vai se cumprir em ti e que o
neném que vais ter é o SALVADOR do mundo."

Narrador Maria ficou tão feliz que voltou a cantar aquele cântico que
cantou quando soube que ia  ser  mãe do SALVADOR.  Ela
cantava feliz!

Maria “Engrandece a minh’alma ao SENHOR! (bis)
Meu espírito se regozija em DEUS.
Em DEUS meu SALVADOR.
Grandes coisas fez Ele para mim. (bis)
Meu espírito se regozija em DEUS.
Em DEUS meu SALVADOR!”

Narrador (Saem as duas) Maria ficou com sua prima Isabel quase 3
meses e depois voltou para sua casa. No dia da despedida
as duas se abraçaram.

Maria Adeus, Isabel!

Isabel Até um outro dia Maria!

Narrador Logo  depois  nasceu  o  neném  de  Isabel.  Os  vizinhos  e
parentes ficaram muito alegres. Todos foram visitar Isabel.
(Entra Isabel e o vizinho)
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Vizinho Isabel, como vai chamar o menino?

Isabel Seu nome será João!

Vizinho João?  Mas  não  tem  ninguém  na  sua  família  com  este
nome...

Vizinho Zacarias, qual o nome que você vai dar ao menino?

Narrador Como Zacarias não podia falar, sabem o que ele fez? (Sai
Zacarias). Ele foi lá dentro, apanhou uma tábua e escreveu:
“0 seu nome será JOÃO!”. (Mostrar Zacarias com a tábua).
No  mesmo  instante,  adivinhem  o  que  aconteceu?  A  sua
boca se abriu e ele começou a falar e  a louvar a DEUS.

Zacarias "Bendito  seja  o  Senhor!"  João,  meu  filhinho,  você  será
chamado  o  Profeta  de  DEUS.  Será  o  mensageiro  que
anunciará a vinda do FILHO de DEUS e preparará o caminho
do SALVADOR do mundo, que é JESUS CRISTO.

Narrador Que benção maravilhosa que DEUS deu a Zacarias, um filho
que  seria  o  mensageiro  de  DEUS.  Que  iria  preparar  o
caminho do SENHOR.
Você  também  pode  ser  um  mensageiro  de  DEUS.  Pode
contar aos seus amiguinhos a respeito do FILHO de DEUS, o
SENHOR JESUS. DEUS mandou o Seu próprio FILHO para
ser  o  nosso  SALVADOR.  Você  quer  hoje  ser  esse
mensageiro? Eu vou lhe explicar como você pode ser esse
mensageiro. (Explicar o Plano de Salvação)
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Boneco com as mantas das cores
do Plano de Salvação

AZUL

Que cor é essa? Azul. O azul nos fala do céu. Acima desse céu, há um
outro céu. Lá é um lindo lugar. As ruas são de ouro,  as portas de
pérola. Os fundamentos da cidade são de pedras preciosas. Lá não
tem ninguém doente. Ninguém com dor de dente, nem dor de cabeça.
Lá não tem ninguém aleijado. Lá tudo é claro. JESUS é luz, lá não tem
noite.  Mas ninguém poderia  entrar  nesse  lugar.  Sabe porque?  Por
causa do pecado.

SUJO

Que manta suja? Coitadinho do neném! Enrolado numa manta tão
suja. O sujo nos fala do pecado. Você sabe o que é pecado? O pecado
é sujo. Pecado é: mentir, desobedecer, falar palavrão, roubar, etc. O
pecado não entra no céu. Mas DEUS nos ama muito, e Ele queria que
um  dia  nos  fôssemos  para  esse  lugar  tão  lindo.  Mas  o  homem é
pecador, e ele não poderia ir para o céu um dia. Então sabe o que
DEUS fez?

VERMELHO

Que cor é essa? Vermelha. O vermelho nos fala do sangue que Jesus
derramou na cruz para nos salvar. Deus nos ama tanto que mandou
JESUS  CRISTO,  o  Seu  único  Filho,  morrer  na  cruz  pelos  nossos
pecados.  Dessa  forma  nos  podemos  ir  para  o  céu  um  dia.  Nos
estávamos sem esperança. Mas agora Deus providenciou um meio para
que pudéssemos ir para o céu um dia.

BRANCA

Que cor é essa? Branca. A nuvem do céu também é branquinha. Na
hora que você aceita JESUS CRISTO como seu Salvador, o sangue de
Jesus passa em sua vida, e ela se torna branca como a nuvem do céu.
Como essa manta branca. Dessa forma você pode ir para o céu um dia.
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FANTOCHE DE SACO DE PAPEL
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   

     

   2 - VERSÍCULO – Substitua as cores pelas palavras correspondentes.

Promessas Deus Porque Impossívei
s

Todas

 

 
  

____________________    e    ____________________

   4 - CONCURSO

    Se você decorou o versículo e fez o exercício cole o seu 1º adesivo.
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1 - HISTÓRIA – O anjo Gabriel  apareceu para Maria e prometeu-lhe um
nenê especial. Jesus é o presente de DEUS para toda a humanidade. O Messias
que o povo judeu tanto aguardava. Você já recebeu este maravilhoso presente?

3 - EXERCÍCIO – Risque uma letra sim e outra não e você saberá o nome do
anjo que apareceu para Maria. As letras que sobraram, formam uma   palavra,
que diz quem  é Cristo.

“ _____________ para _____________ não haverá _____________

em _____________ as suas _____________”. Lucas 1:37

g  m  a  e  b  s  r  s  i  i  e  a  l  s

8a
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- Ensine  o  verdadeiro  significado  do  Natal  e  a importância de 
  deixar Jesus nascer na vida da criança.

- Mostre que como os pastores levaram a mensagem aos outros, a 
  criança  também pode contar aos seus amigos as Boas Novas da 
  Salvação.

   - “E lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos
                             pecados deles.” Mateus 1:21

Colocar  as  fichas  de
cartolina  com  o  versículo
dentro  de  uma  caixa  de
presente. Distribuir entre as
crianças  para  que  elas
coloquem  o  versículo  na
ordem certa.

- O primeiro Natal

- Jesus nasceu para ser o Salvador do mundo.

PEC
ADOS

JESUS
NO

MES
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“  É Natal de Cristo  ”  

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

“  Canção de Natal”  
Cânticos de Salvação para crianças - vol. 3, nº 68

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

   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; Miquéias 2:1-21
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Leve um convite do nascimento de uma criança e diga:

 - “Olhem, eu recebi o convite do nascimento da Flávia. Ela é
     linda! Eu fui visitá-la!

Quando uma criança nasce os pais querem avisar a todos, não é
verdade? Eles querem que todos saibam da boa notícia!”

Deus, o Pai, queria contar a novidade:
Assim, Ele anunciou o nascimento de Seu Filho.

Sabem para quem?
Vamos ver?

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

• Ser criança crente 
é tão bom;

• Eu li na Bíblia 
(Aline Barros);
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Concurso para o mês de
Dezembro

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                 PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

Faça algumas igrejas em cartolina. Cole cada uma em um saco
de  pipoca.  Escreva  os  nomes  das  crianças  em  cada  igreja.
Coloque-as no varal em volta da sala para enfeitar a sua classe. À
medida que a criança ganha os pontos,  coloque-os dentro do
saco de pipoca. No final do mês, a criança ganha a sua igreja
com balas. As balas ganhas serão conforme o número de pontos
obtidos.

* 2 PONTOS PARA A FREQUÊNCIA.
* 2 PONTOS PARA A CRIANÇA QUE TROUXER VISITANTE.
* 2 PONTOS PARA A CRIANÇA QUE TROUXER A BÍBLIA.
* 2 PONTOS PARA A MEMORIZAÇÃO DO VERSÍCULO.

Gabriela
Bárbara

Daniela Fábio
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Dramatização: José, Maria e dono do hotel.

( túnica, cajado, lenço e sandálias )
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MÁSCARA EM ESPUMA E TÚNICA EM TECIDO

Vaca
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MÁSCARA EM ESPUMA E TÚNICA EM TECIDO

gato
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MÁSCARA EM ESPUMA E TÚNICA EM TECIDO

cavalo
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MÁSCARA EM ESPUMA E TÚNICA EM TECIDO

galo
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MÁSCARA EM ESPUMA E TÚNICA EM TECIDO

cachorro
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MÁSCARA EM ESPUMA E TÚNICA EM TECIDO

pato
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TÚNICA EM TECIDO
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Você já viu um anjo? A Bíblia
fala  de  muitos  anjos  que
apareceram aos servos de Deus.

Certa  vez,  Deus  mandou  um
anjo  muito  especial  a  uma  moça
chamada  Maria,  dizendo-lhe:
“Você terá um filho e o chamará de
Jesus.  Ele  será  muito  importante,
será  chamado  o  Filho  de  Deus,
reinará para sempre sobre Israel e
o Seu reinado não terá fim.”

Maria  ficou  feliz  com  a
notícia  e  disse-lhe;  “  Aqui  está  a
serva do Senhor, que se cumpra em
mim conforme a tua Palavra”.

Maria  cantou  um  lindo
cântico  de  agradecimento  a  Deus
por  ter  sido  escolhida  para  tão
grande tarefa,  ser a  mãe do  Filho
de Deus.

Ela ficou tão  contente com a
notícia, que viajou até a casa da sua
prima  Isabel.  Isabel   também
estava  esperando  um  bebê.  Ela
ficou  por  três  meses  na  casa  de
Isabel e, depois, voltou para casa, e
se  casou  com  um  carpinteiro
chamado José.

Certo  dia,  José,  esposo  de
Maria,  recebeu uma notícia  muito
importante.  O  imperador  César
Augusto, de Roma, havia publicado
um  decreto,  convocando  todas  as
pessoas  a  se  alistarem  na  cidade
onde  haviam  nascido.  Era  uma
ordem  do  imperador  e  todos
deveriam obedecê-la.

José  e  Maria  arrumaram as
suas  coisas,  saíram  de  Nazaré  e
foram para Belém com o intuito de
registrarem seus nomes no livro de
registro do rei.

Maria estava nos dias de ter o
seu bebê. A viagem para Belém era
bem longa.  Esta cidade ficava uns
10 quilômetros ao sul de Jerusalém.

Quando  eles  chegaram  na
cidade,  procuraram  uma  pensão
para  passarem  a  noite.  Mas  a
cidade estava cheia de gente e todos
os  hotéis,  pensões,  hospedarias
estavam ocupados.

O  dono  de  uma  hospedaria,
vendo  o  cansaço  de  Maria,
arranjou-lhes um lugar no estábulo
(Lugar  onde  animais  dormem).
José fez uma cama de capim para
ele e Maria.

Naquela  noite,  quando  tudo
estava  quietinho,  quando  todos
estavam  dormindo,  ouviu-se  um
choro de neném: Unhé! Unhé!

Algo  maravilhoso  havia
acontecido! Um lindo neném havia
nascido!  Havia  se  cumprido  a
promessa de Deus! Havia nascido o
Salvador  do  mundo,  o  Senhor
Jesus!

Maria  enrolou  o  neném  em
pedaços  de  pano  e  José  fez  uma
cama bem fofinha com capim para
colocarem o neném.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                 PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Maria  e  José  ficaram  muito
felizes  com a chegada do neném e
colocaram-lhe  o  nome  de  Jesus,
como  o  anjo  tinha  ordenado  a
Maria.

Qual  é  o  verdadeiro  sentido
do  natal  para  você?  No natal  nós
comemoramos  o  nascimento  de
Jesus. É a festa do Amor de Deus. 

Você quer participar da festa
de aniversário de Jesus?

Ofereça o melhor presente ao
Senhor. Deixe Jesus nascer na sua
vida.

Concurso para a
verificação da lição

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                 PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

Fazer uma árvore de Natal de
papel  cartão.  Corte  alguns
lugares  e  introduza  círculos
coloridos  de  cartolina,  que
são  as  bolas  de  natal.  As
perguntas  estarão  atrás  de
cada bola. Separe a classe em
dois  grupos.  O  grupo  que
responder  corretamente  o
maior  número  de  perguntas
será o vencedor.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                 PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

DOMINÓ

(os símbolos de natal)



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                 PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

FANTOCHE DE CARTOLINA E TÚNICA DE PAPEL DE PRESENTE



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   

     

   2 - VERSÍCULO – 

 

 
  

   4 - CONCURSO

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

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                 PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

Substitua  os  símbolos  pelas  palavras  correspondentes,
para decifrar o versículo.

1 - HISTÓRIA – Certa vez, Deus enviou o anjo Gabriel à cidade de Nazaré para
falar  com  uma  moça  chamada  Maria.  Ele  disse  que  ela  teria  um filho  e  que
deveria pôr-lhe o nome de Jesus. Maria casou-se com José e, juntos, viajaram até
Belém com a intenção de alistarem-se. Ali, eles não acharam lugar em nenhuma
hospedaria.  Portanto,  foram  dormir  em  um  estábulo  (local  onde  dormem  os
animais). Nesta noite nasceu Jesus. Jesus já nasceu na sua vida? 

A – Nome do Filho de Deus – JOSÉ – JESUS – JOÃO BATISTA.

B – Nome da mãe do Salvador – ANA – ISABEL – MARIA. 

C – Cidade onde nasceu Jesus – JERUSALÉM – BELÉM – NAZARÉ.

D – Esposo de Maria – JOSÉ – JOÃO – ZACARIAS.

“E lhe ____________ o ____________ de ____________, porque ___________

___________ o seu ___________ dos ___________    ___________.” Mt 1:21

3 - EXERCÍCIO – Risque as respostas certas:

Jesus    deles    salvará    Ele    povo    nome    porás    pecados

9a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

10a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

  

   

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

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

- Levar a  criança a ter uma experiência com Jesus e compartilhar 
  os seus amigos as Boas Novas da Salvação.

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

Cartaz com versículo em
formato de anjo.

- Anunciando o nascimento de Jesus

- Os  anjos  cantaram  anunciando  aos  pastores  o 
  nascimento de Jesus.

terra entre os
homens, a

quem Ele
quer bem”

“Glória a Deus, nas
maiores alturas e

paz na

Lucas
2:14



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

(autor desconhecido)

 Cantai ao Senhor um cântico novo (3x)

 Cantai ao Senhor (2x)

 Porque Ele fez, Ele faz maravilhas (3x)

 Cantai ao Senhor (2x)

     - Lucas 2:8–20

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

LEVAR UM JORNAL

Olhem este jornal! Quanta tragédia! Quase tudo que lemos nos
jornais, é notícia ruim:

 guerras, crimes, acidentes e outras coisas tristes.

A “Palavra Evangelho” é o contrário daquilo que sempre lemos,
porque significa “Boas Notícias”.

Os pastores receberam a Boa Notícia, através de um anjo e logo
foram para Belém, visitar alguém muito importante.

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



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

ACIONETES

José



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

ACIONETES

Maria



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

ACIONETES

pastor



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

ACIONETES

ovelhas



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

ACIONETES

anjos



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Lá longe, nas colinas de Belém,
descansavam  sonolentos,  um  grupo
de pastores. Eles estavam guardando
as suas ovelhas. As ovelhas dormiam
tranquilamente.

A noite estava escura e quieta.
De repente, ficou claro e uma grande
luz  brilhou.  Os  pastores  se
assustaram muito – O que será isso?

Logo em seguida, apareceu um
lindo  anjo  rodeado  de  luz.  Os
pastores ficaram com medo! E você?
O que faria se de repente aparecesse
um anjo  no  céu?  Você  ficaria  com
medo?

E  o  anjo  disse  para  os
pastores: - “Não temam! Não fiquem
assustados,  eu  trago  uma novidade
para vocês, uma alegria para todo o
mundo!  É  que  hoje,  nasceu  na
cidade  de  Davi,  o  Salvador,  que  é
Cristo, o Senhor.”

O  anjo  disse  que  o  Salvador
prometido  por  tanto  tempo  havia
chegado.  Ele  disse  que  os  pastores
poderiam  achar  o  Salvador  numa
manjedoura em Belém. Os pastores
devem  ter  pensado  que  lugar
estranho para o Salvador nascer.

Enquanto o anjo falava  o céu
ficou  coberto  de  anjos!  Todos
cantavam  uma  linda  canção:  -
Glória a Deus nas maiores alturas, e
paz  na  terra  entre  os  homens,  a
quem  Ele  quer  bem.  Não  somente
um anjo  apareceu,  mas um grande
número  deles.  Que  emocionante
visão, e que mensagem maravilhosa
os anjos trouxeram naquela noite.

Foram  os  pastores,  os
primeiros  a  ouvir  a  historia,  que  o
Salvador já havia chegado!

Tão  logo  como  vieram  os
anjos,  eles  desapareceram.  Os
pastores estavam sozinhos agora. As
colinas  ficaram novamente  escuras.
As  ovelhas  continuavam  dormindo
tão  tranqüilas  como  antes.  Mas  os
pastores sabiam que os anjos haviam
lhe  trazido  a  mensagem  de  Deus.
Que  maravilha!  Podemos  imaginar
como  eles  devem  ter  comentado
todos  de  uma  vez!  Eles  tinham
esperado tanto por isso!

Os  pastores  sabiam  que  eles
precisavam  de  um  Salvador  para
limpar  seus  corações  cheios  de
pecados. Eles eram pecadores como
todos nós somos. Mas agora, o anjo
tinha-lhes  contado  que  o  Salvador
prometido  já  tinha  chegado.  Eles
olharam  uns  para  os  outros  e
disseram:  -  Vamos  até  Belém  e
vejamos o nenê!

Quando será que eles quiseram
ir?  Será  que  logo  de  manha?  Oh,
não!  Eles  quiseram  ir
imediatamente. E logo os pastores se
apressaram  para  chegar  até  a
cidade.  Eles  acreditaram  na
mensagem  dos  anjos.  Eles  não
tiveram  duvidas.  Sem demora,  eles
cruzaram os  campos  até  chegar  ao
estábulo.

Você sabe o que é estábulo? É
onde os animais dormem.

No estábulo, os pastores então
encontraram  Maria  e  José.  Mas  o
melhor  de  tudo  foi  ver  o  Senhor

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Jesus,  envolto  em  faixas  e  deitado
numa  manjedoura.  Estava  tudo
como o anjo havia dito.

A Bíblia não nos conta o que os
pastores fizeram quando chegaram a
estrebaria naquela noite e nem o que
eles  disseram.  Mas  você  pode
imaginar,  eles  disseram  a  Maria  e
José  sobre  a  mensagem  dos  anjos.
Depois  eles  devem  ter  ajoelhado,
perto do Senhor Jesus, e agradecido
a  Deus  por   ter   cumprido   Sua
promessa  em  mandar  o  Salvador.
Com certeza, José contou-lhes que o
nome  do  neném  seria  Jesus,  e  que
muitos  meses  atrás  um  anjo  falou
com Maria que este nenê era o Filho
de Deus.

O  coração  dos  pastores
estavam  alegres,  quando  eles
compreenderam que o Senhor Jesus
havia  vindo  para  tornar-se  o
Salvador,  para  que  eles  pudessem
ter perdão de todos os seus pecados.
Eu tenho certeza que naquela noite
os pastores não compreenderam que
o  Senhor  Jesus  cresceria  e  depois
seria  pregado  numa  cruz,  e  seu
sangue  seria  derramado  pelos
pecados  de  todos.  Não  entenderam
que  Ele  ressuscitaria  dos  mortos
para  poder  dar-lhes  Vida  Eterna.
Mas eles  creram no que ouviram e
sabiam  que  Deus  cumpre  as  Suas
promessas!

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

Meninos e meninas o Senhor Jesus veio para ser seu Salvador!
Ainda que você não estivesse ali naquela noite de Natal para vê-
Lo, você pode saber por que está escrito na Palavra de Deus.
Você pode saber como Ele veio tomar o castigo que você merece.
Você sabe que é pecado? Pecado é o que fazemos ou pensamos
de errado. O Senhor Jesus deu a Sua vida para que você pudesse
ser limpo de todos os pecados. Você quer aceitar Jesus Cristo
agora como Seu Salvador?
A Bíblica não diz quanto tempo os pastores ficaram no estábulo,
mas  quando  saíram  contaram  para  todas  as  pessoas  que
encontravam esta grande nova do Salvador.  Eles  usaram seus
pés para irem e seus lábios para contarem a Boa Notícia.
Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, deixando-
O limpar o seu coração dos pecados, você também pode contar
esta mensagem aos seus amigos. Como os pastores, você pode
usar seus pés para ir e seus lábios para contar as Boas Novas da
Salvação.

APÊLO



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

  Use os seus pés para ir.                          Fale de Jesus.

FIGURAS COLADAS EM UMA CAIXA

     O Seu Filho Jesus.                  Estenda a mão e receba-O.

          Deus me ama.                           Ele me deu um presente.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

ACIONETE

Maria



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   

     

   2 - VERSÍCULO – 

 

 
 

   4 - CONCURSO

    Se você decorou o versículo e fez o exercício cole o seu 3º adesivo.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

1 -  HISTÓRIA –  Os  pastores  estavam  no  campo  cuidando  do  rebanho,
quando um anjo apareceu e lhes deu a notícia que Jesus nasceu. Um coral de
anjos  cantavam: Glória  a Deus nas alturas!  Os pastores  encontraram Jesus
deitado numa manjedoura.

3 - EXERCÍCIO – Escreva a palavra certa nos espaços em branco:

Complete  o  versículo  com  as  palavras  que  estão  nas
nuvens e decore o versículo.

    paz         bem         homens       Glória       alturas       Deus

“ ____________  a  ____________ nas maiores ____________ e ____________

na terra entre os ____________, a quem Ele quer ____________.” Lucas 2:14

A – Os pastores estavam                                            quando receberam a 
      
      notícia que Jesus nasceu.

B – Jesus estava deitado 

na cidade       no campo        na fazenda

num berço       numa casa        numa manjedoura

10a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

11a



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

  

   

                            “Onde                                                      judeus?                                                   e viemos
                        está o recém-                                          Porque vimos                                         para adorá-lO”.
                                                     nascido                                                a sua estrela                                                Mateus
                            Rei dos                                                    no Oriente                                                    2:2

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

- Incentive  o  aluno  a  vir à igreja, mostrando-lhe que é um lugar 
  especial, onde podemos adorar a Deus e estudar à Sua Palavra.

- Mostre que o Salvador prometido já veio.

- Agradeça a Deus, porque Jesus veio para ser seu Salvador.

   - “Onde está o recém-nascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua 
            estrela no Oriente, e viemos para adorá-lO.” Mateus 2:2

Cartazes em cartolina, em formato de estrela, no varal.

- Agradecendo a Deus

- Os magos adoraram o Salvador



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“  A Linda Estrela  ”  

Cânticos para crianças - nº 188

“  Sob as Estrelas  ”  

Cânticos para crianças - nº 189

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

   Corre o lápis bem depressa.
  
   No papel a desenhar.
  
   É a estrela de Belém.
  
   Que eu acabo de riscar.

     - Mateus 2:1-12; Lucas 2:21-40

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

- Para que servem as estrelas?

Servem para brilhar durante a noite e para determinar posições
e dar orientação aos astrônomos.

O número de estrelas é infinito. Podem-se ver 6000 estrelas a
olho nu. As estrelas estão muito distantes de nós.

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 
(Diante do Trono);



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

CARTOLINA EM FORMATO DE CONE



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

CARTOLINA EM FORMATO DE CONE

mago



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

CARTOLINA EM FORMATO DE CONE

mago



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

CARTOLINA EM FORMATO DE CONE

mago



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

CARTOLINA EM FORMATO DE CONE

maria



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

CARTOLINA EM FORMATO DE CONE

josé



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Bem longe da cidade de Belém
onde  Jesus  nasceu,  moravam  uns
magos. Eles eram homens sábios que
estudavam  as  estrelas.  Eles  viram
uma  estrela  nova  no  céu  que
brilhava  mais  do  que  todas  as
outras.  Eles  pesquisaram  e
concluíram  que  um  rei  tinha
nascido.  Como  eles  conheciam  a
promessa de Deus, sabiam que essa
estrela  especial  anunciava  o
nascimento do Rei dos Judeus. Eles
resolveram,  então,  acompanhar  a
estrela. Prepararam os seus camelos
e  também  os  melhores  presentes
para oferecerem ao novo Rei.

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  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  alarmado  e  chamou  os
principais sacerdotes e escribas para
pedir-lhes mais informações.

Os  sacerdotes  responderam
segundo  os  escritos  do  profeta
Miquéias:  O  Guia  que  iria
apascentar o povo de Israel nasceria
na cidade de Belém da Judéia.

O  povo  de  Jerusalém  e  o  rei
estavam  bem  perto  de  Belém  e,
apesar    disto,     não      sabiam     do

nascimento  de Jesus.  Deus precisou
mandar   uns   magos   do  Oriente
para  acordar  aquele  povo,
mostrando-lhe que o Rei dos Judeus
tinha nascido.

E para  você,  Jesus  também é
desconhecido?

Herodes  mandou  chamar  os
magos  e  perguntou-lhes  qual  era  a
data  do  aparecimento  da  estrela.
Depois  pediu para  que o avisassem
se  eles  descobrissem  onde  estava  o
menino,  pois  ele  também  queria
visitá-lo.

Quando os sábios continuaram
a viagem, sabem o que eles viram?
Isso  mesmo.  Eles  viram  a  estrela
novamente.  A  estrela  conduziu-os
até o lugar onde Jesus estava.

Entrando  na  casa,  viram
Maria,  José  e  o  menino.  Eles
ajoelharam-se  e  adoraram-no,
entregando-lhe  os  presentes:  ouro,
incenso e mirra (perfume).

Saindo dali, eles voltaram para
sua terra por um outro caminho pois
foram avisados, em sonho, para não
voltarem  a  Jerusalém,  para  não
contarem  ao  rei  onde  o  menino
estava.  Depois  disto,  José  teve  um
sonho.  Nesse  sonho,  um  anjo  lhe
dizia  para  fugir  juntamente  com
Maria e o menino para o Egito, pois
o rei Herodes tentaria matá-lo.

José  obedeceu  à  palavra  do
sonho  e  foram  todos  para  o  Egito.
Depois de algum tempo, voltaram e
foram morar na cidade de Nazaré.

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

Os magos ofereceram a Jesus os seus presentes. Qual o presente
que você pode dar para Jesus?

O seu tempo?

O seu dinheiro?

O seu serviço?

O que Jesus mais quer é que você O ame e O sirva de todo o
coração.

Fazer o relógio, o dinheiro, as mãos e um coração
para aplicar no plano de Salvação.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

MAGO EM FORMATO DE CONE



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   

     

   2 - VERSÍCULO  

                                                              “Onde está o
                                                                recém- nascido Rei
                                                                dos judeus? Porque

                                                               vimos a Sua estrela no 
                                                               Oriente e viemos para 

                                                               adorá-LO.”
                                                             Mt. 2:2

 

 
 

   4 - CONCURSO

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

                                                                   _                                                                                                   
                                                                                  PROJETO BOAS NOVAS  7 e 8 ANOS

1 - HISTÓRIA – Alguns magos do Oriente viram uma nova estrela no céu e
seguiram-na até  Belém. Nesta cidade eles  encontraram Maria,  José  e  Jesus.
Vendo  Jesus,  eles  se  ajoelharam e  o  adoraram entregando-lhe  os  presentes
ouro, incenso e mirra. Qual o presente que você pode dar para Jesus? O que
Ele mais quer é a sua vida.

3 - EXERCÍCIO - Desembarace as letras para saber os nomes dos presentes 
                                  que os sábios trouxeram para Jesus:

Ligue os pontinhos e veja o
que vai aparecer. Depois

decore o versículo.

                      __________

                                                                  __________

                                                                                                                __________
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                  “O                            está                         é o nosso
               Senhor                     conosco;                  refúgio”.
                  dos                         o Deus                      Salmo
                Exércitos                    de Jacó                     46:11
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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 dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso 
refúgio”.  Salmo 46:11

Varal em formato de escudo.

- Confiança e coragem

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

  coragem para enfrentar o exército dos filisteus.
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“ Havia um pastorzinho que se chamava Davi ”

APEC - Cânticos de Salvação para crianças

“ Eu do meu Rei sou soldado”

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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Convidar um soldado.
Deixar as crianças fazerem perguntas.

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

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

Dramatização: À medida que o professor for contando a história,
os alunos que estão com as máscaras dramatizam
a história.

DAVI
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máscaras

Dramatização: À medida que o professor for contando a história,
os alunos que estão com as máscaras dramatizam
a história.

ovelha
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máscaras

Dramatização: À medida que o professor for contando a história,
os alunos que estão com as máscaras dramatizam
a história.

urso
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máscaras

Dramatização: À medida que o professor for contando a história,
os alunos que estão com as máscaras dramatizam
a história.

leão
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máscaras

Dramatização: À medida que o professor for contando a história,
os alunos que estão com as máscaras dramatizam
a história.

pai
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máscaras

Dramatização: À medida que o professor for contando a história,
os alunos que estão com as máscaras dramatizam
a história.

rei
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máscaras

Dramatização: À medida que o professor for contando a história,
os alunos que estão com as máscaras dramatizam
a história.

golias
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Um  dia  Davi  estava  tomando
conta das ovelhas de seu pai Jessé,
quando ele o chamou e pediu para
ir  até  o  acampamento do  exército
israelita e trazer notícias dos seus 3
filhos que estavam na guerra.

Davi era um moço trabalhador e
obediente,  ele  logo  atendeu  o
pedido de seu pai. No dia seguinte,
Davi  deixou  as  ovelhas  aos
cuidados de outro pastor,  e partiu
levando  grãos  tostados,  pães  para
os  seus  irmãos  e  10  queijos  ao
comandante deles. 

Davi  chegou  ao  acampamento,
na hora que o exército israelita saía
para o campo de batalha  contra o
exército filisteu. Davi deixou o que
ele  tinha  levado,  aos  cuidados  do
guarda da bagagem e correu para
encontrar com os seus irmãos. 

Enquanto  Davi  falava  com um
dos  seus  irmãos,  ele  viu  o  gigante
Golias  desafiando  o  exército  de
Israel. Golias tinha quase 3 metros
de  altura,  usava  um  capacete  de
bronze  e  vestia  uma  couraça  que
pesava  mais  ou  menos  90  quilos.
Ele usava uma caneleira de bronze
e levava um dardo de bronze, tendo
uma  ponta  na  lança  de  quase  2
quilos.  Na  frente  dele  ia  o  seu
escudeiro, carregando o seu escudo.
O exército  dos  filisteus  confiavam
na força do seu herói.

O  gigante  desafiava  o  exército
israelita  dizendo:  "Escolha  um
homem para  lutar  comigo.  Se  ele
for  derrotado  todos  vocês  serão
nossos escravos."

Davi  viu  tudo  aquilo  e  ficou
surpreso  de  ninguém ter  coragem
de  lutar  contra  aquele  gigante.
Todos  estavam  com  medo.  Os
israelitas  fugiam  amedrontados.
Davi confiava em Deus e sabia que
Ele poderia ajudar o seu povo. 

O rei havia prometido riquezas e
a  sua  filha  em casamento  para  o
soldado  que  conseguisse  matar  o
gigante. Davi foi ao encontro do rei
Saul e se ofereceu para lutar contra
o gigante. O rei quis tirar essa idéia
da cabeça de Davi, dizendo que ele
era  muito  jovem  e  o  gigante  era
forte e soldado de muitas guerras e
ele  era  somente  um  pastor  e
também  não  tinha  nenhuma
experiência.  Davi  não  desistiu  da
idéia  e  contou  que  quando  ele
estava  tomando  conta  das  ovelhas
de seu pai, ele matou um leão e um
urso  que  queriam  atacar  o  seu
rebanho.  E Deus lhe  daria  vitória
contra aquele filisteu também, que
não cria no poder de Deus.

Saul consentiu e mandou que ele
vestisse  a  sua  armadura.  Davi
vestiu a armadura do rei Saul, deu
alguns passos, mas ele nunca tinha
usado  aquelas  roupas  e  ele  não
conseguia  nem  andar  direito.  Ele
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tirou  a  armadura,  pegou  o  seu
cajado, a sua mochila e a sua funda
e foi para o campo de batalha. Ao
passar por um riacho, Davi pegou 5
pedras e as colocou na sua mochila.
Quando  Davi  foi  se  aproximando
de  Golias,  ele  começou  a  zombar
dele  dizendo:  "Sou  eu algum cão,
para que você venha a mim com um
pedaço de pau? Venha cá e darei a
sua  carne  para  ser  comida  pelas
aves  e  pelos  animais  selvagens."
Golias  gritava  furioso.  Davi  então
respondeu-lhe:  "Você  vem a  mim
com uma espada e uma lança, mas
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  nos  dará  a  vitória  sobre
você e o seu exército. Então toda a
terra saberá que há Deus em Israel.

Deus  não  depende  de  armas,
nem  de  recursos  humanos,  para
realizar os seus planos. O que Deus
quer  é  uma pessoa  disponível  nas
Suas mãos, para que Ele possa usá-
la.

O  gigante  continuou  rindo  e
zombando  de  Davi.  Davi  tirou  as
pedras  da  mochila.  Colocou  na
funda,  girou,  girou  e  atirou.  A
pedra   acertou   bem   na  testa   do
gigante. E sabem o que aconteceu?
O  gigante  Golias  caiu  ferido  ao
chão.  Davi  tirou a sua espada e o
matou.  Davi  venceu  o  gigante

Golias  com  uma  funda  e  uma
pedra.  Quando  os  filisteus  viram
que  o  herói  deles  estava  caído  no
chão,  fugiram  apavorados.  Os
soldados  israelitas  perseguiram os
filisteus  e  os  expulsaram  do
acampamento. O rei Saul  abraçou
Davi,  os  israelitas  soltaram  um
grande grito de triunfo.

Davi  não  teve  medo  de  lutar
contra  o  gigante,  porque  ele
aprendeu  a  confiar  em Deus.  Ele
sabia  que  Deus  estava  com ele,  o
tempo todo.

Há momentos na nossa vida, que
temos medo. Às vezes, é na hora de
uma prova na escola; outras vezes,
quando  estamos  sozinhos  e  não
conhecemos ninguém. Deus fala na
Sua Palavra: "O Senhor é a minha
luz,  e  a  minha salvação,  de  quem
terei  medo?  Você  não  precisa  ter
medo. Confie no Senhor. Ele lhe dá
coragem  para  enfrentar  todos  os
perigos.

Depois de algum tempo, Davi foi
coroado  rei  de  Israel.  Ele  foi
preparado  por  Deus  desde
pequeno,  para  essa  importante
missão.

Deus  tem uma tarefa  específica
para cada pessoa, e só entregar nas
mãos do Senhor. Você já entregou a
sua vida a Jesus? Deus o ama e tem
um plano  maravilhoso  para a  sua
vida.
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Jogo das pedras

Colocar numa sacolinha algumas pedras numeradas. Cantar uma
música.  Passar  a  sacola  entre  as  crianças.  Quando a  música
parar, a criança que estiver com a sacola, tira uma pedrinha e
fala  o  número.  A  professora  deve  ter  as  perguntas  da  lição
numeradas. A criança que acertar a resposta ganha uma bala.
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Máscara do gigante golias
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NOME :                                                                                                           SÉRIE :                  

   1 – HISTÓRIA 

  

   2 – VERSÍCULO -   

   3 – EXERCÍCIO -

   4 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios, pinte o escudo. 
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Descubra as palavras trocadas e complete o versículo:

“O _____________ é   a __________   _______ e   a ___________   _______________
                                          R O H N E S                        A H N I M           Z U L              A H N I M         C Ã Ç A V L A S

____   _________   _________   _________ ? ” Salmo 27:1
                         ED           M E U Q         I E R E T         O D E M

Davi era um pastor valente e corajoso. Jessé, o seu pai, pediu para ele levar uns queijos
para o comandante e um lanche para os seus três irmãos que estavam na guerra. Davi
logo obedeceu. Quando ele chegou ao acampamento dos israelitas, ele viu o exército dos
filisteus. O gigante Golias estava desafiando o povo de Deus. Davi resolveu lutar contra o
gigante e foi falar com o rei Saul. O rei mandou ele vestir a sua armadura, mas, Davi não
conseguiu andar com ela. Ele tirou-a, pegou 5 pedrinhas no rio, colocou na sua mochila, e
foi encontrar-se com o gigante.  O gigante Golias desprezou Davi  e ele respondeu-lhe:
"Você vem contra mim com espada e com lança e eu porém, vou contra você em nome do
Senhor dos Exércitos." Davi colocou uma pedra na sua funda e atirou na testa do gigante
Golias. Ele caiu ferido no chão. Os filisteus fugiram com medo. Davi confiou em Deus.

Unir as partes que se completam:

O nome do pai de Davi era *
Davi era *

Davi levou queijo *
Davi vestiu *

O nome do gigante era *
Davi pegou *

Davi matou o gigante *

* para o comandante
* Golias
* a armadura do rei
* com uma pedra
* pastor de ovelhas
* 5 pedrinhas no rio
* Jessé
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- Mostrar  ao  aluno  que  Jesus  está  interessado na vida de cada 
  um. Jesus ama, cura e salva.
- Incentivar o aluno a ter fé em Jesus.

   - Jesus  disse:  Afirmo-vos  que  nem  mesmo  em  Israel  achei  fé 
                                 como esta”.  Lucas 7:9

Faça 8 chapéus de soldado e escreva as palavras do versículo.
Na hora de ensinar o versículo, coloque os chapéus nas crianças.

- Confiança

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

  porque Ele viu a sua fé
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“Soldado de Jesus”

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

“Crê em Cristo Jesus”

APEC - Cânticos de Salvação para crianças – Vol. 2, nº 89.

“O soldado”

Helenita Borja

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

Que marcha firme e ligeiro,
Vibrando pela sua terra!

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

É o soldado de Jesus
Que proclama a toda gente:

“O caminho, a verdade e a luz”.

Mateus 8:5-13; Lucas 7:1-10
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Levar um capacete de soldado e imitar

Ex.: Fazer a continência do soldado, imitar um guarda de
trânsito, cantar uma música que fala de soldado.

• Jesus escuta a voz terninha da criancinha em 
oração;
• Meu Deus é um Deus grandão!;
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Personagem em vareta
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centurião
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Personagem em vareta
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jesus
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Personagem em vareta
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Servo do

centurião
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Personagem em vareta
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amigo
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Na  época  de  Jesus,  Roma
controlava toda a terra da Palestina.
Os soldados romanos estabeleciam-se
em vários lugares, para manter a paz.

Havia um centurião que morava em
Cafarnaum. (Centurião era um oficial
que comandava 100 soldados)

Este  centurião  tinha  um servo  de
quem ele gostava muito e que estava
muito doente, quase  morrendo.

Jesus  entrou  na  cidade  de
Cafarnaum  e  quando  o  centurião
ouviu  que  Jesus  estava  na  cidade,
resolveu  pedir  a  alguns  anciãos
judeus  que  fossem  até  Jesus  e  lhe
pedissem para curar o seu servo.

O centurião  já  tinha  ouvido  falar
da fama de Jesus. Ele sabia do amor
do Senhor e de Seu poder para curar
os doentes.

Quando os anciãos chegaram perto
de Jesus, insistiram para que Ele fosse
com eles e socorresse o empregado do
centurião,  que  estava  paralítico  e
sofrendo terrivelmente.

Eles  disseram:  “O  centurião  é
digno  de  que  lhe  faça  isto.  “Ele  é
amigo do povo, foi ele quem pagou a
construção da sinagoga."

Jesus  foi  com  eles.  O  Senhor
sempre  atende  quando  falamos  com
Ele. Não importa quem quer que seja.
Ele  está  pronto  a  ouvir  as  nossas
orações.

Antes de chegar, o centurião enviou
amigos que disseram a Jesus: "Jesus,
não se incomode em entrar na cada do
centurião, pois ele não acha digno de
tanta  honra.  Ele  mandou  pedir-lhe
para  que o  Senhor fale  apenas  uma
palavra.  Ele  tem  certeza  que  o  seu

empregado será curado, só com essa
palavra.  Pois  ele  também  é  um
homem que exerce  autoridade sobre
os seus soldados. Se ele diz: Vão! Os
soldados  obedecem.  Se  ele  diz:
Venham, eles vêem. Se ele fala a seu
servo: Faça isto, ele o faz." Jesus ficou
surpreso  com  as  palavras  do
centurião  e  disse  ao  povo:  “Afirmo
que entre  todos  os  judeus de  Israel,
Eu ainda não encontrei uma fé como
esta”.

Muitos que não são judeus virão de
toda parte do mundo e se assentarão
para  o  banquete  no  Reino  de  Deus,
com Abraão, Isaque e Jacó.

Ao  contrário,  de  muitos  que  são
israelitas, para quem o Reino não foi
preparado,  que  serão  lançados  na
escuridão,  do lado de fora, no lugar
de choro e tormento".

E  Jesus  disse-lhes:  “Seja  feito
conforme a sua fé”.

Quando  os  amigos  do  centurião
voltaram para a sua casa, acharam o
servo completamente curado.

Jesus  se  manifestou  na  vida
daquele  servo  por  causa  da  fé  do
centurião. 

Como aquele centurião confiou no
Senhor Jesus,  Deus quer você  confie
n’Ele.

Jesus conhece toda a sua vida. Ele
sabe  quando  você  faz  alguma  coisa
errada, e isso é pecado.  Você sabe o
que é pecado? O pecado é tudo aquilo
que fazemos que não agrada a Deus.
O pecado não entra no céu. Mas Deus
ama  você,  como  amou  aquele
empregado  doente.  Ele  morreu  na
cruz  pelos  seus pecados. Peça perdão
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a Jesus pelo que você já fez, entregue
a  sua  vida  ao  Senhor  e  receba  a
salvação.  Nós  somos  soldados  de
Jesus.  Somos servos do Rei dos reis,
estamos   debaixo   das   Suas   ordens.

Uma das suas ordens é: “Ide por todo
o mundo e pregai o Evangelho a toda
criatura.”
Leve seus amigos a conhecerem o
Senhor Jesus.

Plano de Salvação

Jogo     Bíblico  

Brincadeira
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Vestir  uma criança  de  soldado.  Se  ela  acertar  a  resposta  da
pergunta  da  lição,  continua  sendo  o  centurião.  Se  errar,  a
criança que acertar a resposta é que vestirá a roupa do soldado.

PASSANDO OS CHAPÉUS

Fazer 10 chapéus de soldado. Não precisam ser muito grandes.
Os participantes sentam-se, formando duas filas. Ao primeiro de
cada fila são dados 10 chapéus, os quais são passados um a um
ao longo da fila,  tão rapidamente quanto possível.  Quando o
último da fila estiver recebido os chapéus, ele se levanta e corre
para  o  início,  começando novamente a  passar  os  chapéus.  A
brincadeira se repete até que aquele que começou a passar os
chapéus volte ao primeiro lugar da fila. É vencedora a fila que
conseguir terminar primeiro a atividade.

Faça a roupa do centurião com as cores do Plano de Salvação.

Lenço - Azul  (cor do céu).

Sandálias - Sujo  (pecado).
Colete - Vermelho  (sangue que Jesus derramou na cruz).

Calça - Branco  (coração limpo).
Cinto - Verde  (crescimento).
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Fazer um Personagem em vareta
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centurião
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NOME :                                                                                                           SÉRIE :                  

   1 – HISTÓRIA 

   2 – VERSÍCULO -   

   3 – EXERCÍCIO -

   4 – CONCURSO -
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Descubra as palavras trocadas e complete o versículo:

“__________  disse:   Afirmo-vos  ________  nem  ___________  em  ____________
          S U S E J                                        E U Q                   O M S E M                 L E A R S I

achei  _____  como  __________ . ” Lucas 7:9
                                                                                                                                                                                                               É F                     A T S E

Um servo de  um centurião  estava  muito doente.  Quando  Jesus  entrou na  cidade  de
Cafarnaum, saiu ao Seu encontro um ancião, pedindo-lhe para ir com ele curar o servo
do centurião.  Logo  que Jesus chegou,  na casa do centurião,  veio  um soldado ao seu
encontro dizendo-lhe  para  apenas falar  uma palavra que  o  empregado seria  curado.
Jesus  disse-lhe:  "Seja  feito  conforme a  sua  fé."  Jesus  viu  a  fé  do  centurião  e  o  seu
empregado ficou totalmente curado. Jesus ama, cura e salva as pessoas.

Complete  as  frases  usando  as  palavras  que  estão  na
armadura.

Jesus entrou na cidade de _____________. Havia um servo de um 

___________ que estava muito ____________.  ___________ viu a 

________ do centurião e o seu _____________ foi _____________.

CURADO
DOENTE
JESUS

CAFARNAUM
FÉ CENTURIÃO
EMPREGADO

Faça  um  lindo  colorido  no
soldado. 
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