Volume 3

HISTÓRIAS DE
CONFINADOS
Personagens bíblicos que encararam
momentos de restrição

Introdução
Como vimos em nossos primeiros Ebooks, Deus trabalhou na vida de seis personagens que enfrentaram um
momento de confinamento. Todos estes personagens viveram períodos ou uma vida inteira de restrição, mas
apesar disso adoraram ao Senhor com suas vidas.
Se ainda não baixou o Volume 1 e Volume 2 do Ebook, garanta o seu:
https://criativacao.com/2020/03/26/ebook-historias-de-confinados/
https://criativacao.com/2020/04/03/ebook-historias-de-confinados-2/
Neste ebook vamos contar outras histórias de pessoas que estiveram confinadas… Histórias por vezes pouco
conhecidas por nós, mas aceitamos o desafio de contá-las.
O objetivo deste material não é recontar as histórias bíblicas na íntegra, mas destacar os pontos principais e
dar idéias de implicações e aplicações. O material conta com vídeos, brincadeiras e atividades simples que
vocês podem fazer junto com as crianças durante este período de restrição.
Caso façam as atividades, poste o resultado nas redes sociais e nos marque com a hashtag #criativacaoinfantil
#quarentena. Vamos amar ver o que vocês estão fazendo com as crianças.
Que Deus os abençoe e continue os guiando nesse período tão turbulento em que estamos vivendo.
Boa Criativação!
Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 12.12

Siga-nos em nossas redes sociais
@criativacaoinfantil

Como usar este material?
O material está dividido em: História; Atividade; Brincadeira e Vídeos.

A história está dividida em captação, explicação, implicação e aplicação!
Se você juntar as iniciar desta palavras formará a palavra CEIA! Quanto tempo
levamos para preparar uma ceia de Natal? Gastamos tempo com
planejamento, pesquisa e preparação. Para ensinar as crianças a Palavra de
Deus acreditamos que não possa ser diferente.
Então leia o texto bíblico primeiro, anote suas ideias e impressões e só depois
venha para o material! A captação é um recurso para introduzir a história, uma
forma de captar a atenção da criança para o tema! Na explicação vamos
colocar os pontos importantes do texto que tiramos de nosso estudo pessoal
da Bíblia apoiado em comentários e pregações sobre os temas. A implicação
nos mostrará o que está história tem a ver com nossas vidas e finalmente a
aplicação nos trará aplicações práticas para nosso cotidiano.

Escolha 1 atividade, 1
brincadeira e 1 vídeo para
completar a sua aula e fixar o
conteúdo estudado.
Planeje a ordem de cada
elemento e boa Criativação!

Você pode contar a história da sua forma lembrando de alguns pontos
importantes. A história pode durar 5 ou 30 minutos depende do que você vai
fixar. Se você tem crianças bem pequenas pode ir contando aos poucos e fazer
uma atividade por dia. Você pode incentivar as crianças maiores a lerem o
texto bíblico juntamente com você.

Se estiver com dúvidas ou dificuldades, mande mensagem em nossas redes sociais ou blog. Ficaremos felizes em ajudar.

Aula 1. Paulo e Silas (manter o ânimo para louvar)
Atos 16.19-39

Lembrete

Não se esqueça de
ler os capítulos na
Bíblia antes preparar
a sua aula.

Captação
Nesta captação vamos ouvir um breve resumo da história de Helen Berhane. Esta mulher cantava desde que era criança para adorar a Deus, ao se
tornar adulta lançou o seu primeiro CD em 2003. Porém ela morava na Eritreia, um país que não permitia cristãos adorarem a Deus. Por isso, Helen foi
presa em 2004, pouco tempo depois de ter lançado seu CD. Ela era mantida presa porque se negava a assinar um documento declarando que
renunciava a sua fé em Jesus Cristo, prometendo não cantar mais, não compartilhar o Evangelho e não realizar quaisquer atividades cristãs na Eritréia.
Mesmo presa e sofrendo muito, Helen não deixou de orar e cantar músicas cristãs, muitas pessoas que estavam presas no mesmo lugar que ela,
conheceram a Jesus e entregaram sua vida para Ele. Depois de três anos presa, ela foi liberada para ir pro hospital e conseguiu e para casa. Ela, com
apoio de pessoas cristãs, se mudou de país e hoje vive na Dinamarca com sua filha.
A história que vamos aprender hoje também é sobre pessoas que estiveram presas e continuaram louvando a Deus. O nome deles é Paulo e Silas,
vamos aprender?

Explicação

Paulo era apóstolo do Senhor Jesus (Explicar para crianças que apóstolo significa "mensageiro". Os apóstolos eram, portanto, homens escolhidos e
ensinados por Jesus para pregar a Palavra de Deus em outras regiões e até países).
Paulo escolheu Silas, um dos líderes da igreja naquela época, para acompanhá-lo em uma viagem missionária (explique o que é uma viagem missionária).
Eles passaram por muitas cidades, e foi em Filipos que foram presos.
Eles conheceram uma jovem escrava que não tinha Jesus no coração. Ela não seguia os ensinamentos de Deus e tentava fazer adivinhação. As pessoas
gostavam de ouvir os ensinamentos mentirosos dela e pagavam para ouvir as adivinhações. Ela fazia isso porque ouvia os conselhos vindos de um espírito
mal.
Paulo ordenou que o mau espírito a deixasse. Os patrões dela ficaram zangados porque agora não tinham mais como ganhar dinheiro. Assim, Paulo e Silas
foram acusados por eles por fazer confusão na cidade e causar problemas, mas isso era mentira. Os líderes fizeram com que Paulo e Silas fossem
chicoteados e colocados na prisão. Eles foram presos sem julgamento justo.
Paulo e Silas foram lançados na prisão. Ao guarda foi ordenado que ele guardasse os dois prisioneiros com total rigidez, a prova disto é que o guarda
colocou as pernas de Paulo e Silas no tronco, para que se tornasse impossível qualquer possibilidade de fuga, o que era feito apenas com os criminosos
mais perversos. Por conta de vários açoites que ocorriam em prisões como esta, os presos ficavam completamente enfraquecidos, o que provavelmente era,
na ocasião, a condição física de Paulo e Silas.
Naquela noite, mesmo estando presos, humilhados e fracos, Paulo e Silas oraram e cantaram hinos a Deus. Eles não ficaram desanimados. Todos na prisão
os ouviram. De repente, o chão começou a tremer e as portas da prisão se abriram (leve as crianças a perceberam como isso era algo incomum de
acontecer). O guarda ajoelhou-se diante de Paulo e Silas (ele começou a perceber o poder de Deus por causa do terremoto) e perguntou-lhes como
poderia ser salvo. Paulo e Silas não tiveram raiva do guarda e ensinaram o evangelho.
No dia seguinte, os líderes da cidade soltaram Paulo e Silas e eles foram a outra cidade para continuar o trabalho missionário.

Implicação

Da mesma forma que Deus protegeu Paulo e Silas e colocou em seus lábios cânticos e hinos de louvor a Ele, nós também podemos provar disso em
momentos de grande dificuldade.
Neste momento estamos presos em casa, não podemos ir ao parquinho, não podemos ver nossos amigos, não podemos nem ir pra igreja. Mas nós
podemos cantar louvores a Deus. Nós podemos nos alegrar sabendo que Deus cuida de nós.

Aplicação
A. Escolha músicas (dentre elas hinos também) que as crianças mais gostam, faça uma playlist, e cante com elas. Você pode escolher também um canal de
músicas cristãs no youtube e incentivar a crianças cantar lembrando a elas que não podemos deixar o desânimo vir.
B. Faça um diário de oração com elas ou anote os pedidos de oração numa lousa, cartolina ou em papel pardo onde elas possam ver os pedidos. Chame
aquele local do “cantinho da oração”.
C. Aproveitem para compor músicas com elas. Conduza as crianças a soltarem a imaginação. Para isso você pode usar os Salmos. E os instrumentos também
você pode improvisar com qualquer objeto em casa que possa emitir som.

Atividades

1. Paulo e Silas na prisão
Material: papel sulfite, canetinha, lápis de cor, giz de cera, linha, barbante ou lã.
Como fazer:
a) Incentive as crianças a desenharem Paulo e Silas
b) Após o término do desenho, faça furos na parte superior e inferior. Se a criança for grande, permita que ela faça os furos.
c) Auxilie a criança a cortar um fio que possa ser amarrado pela parte de trás.
d) Se quiser simplificar o processo, apenas cole a linha por cima do desenho.
Dica: Você pode utilizar uma forma de isopor.Deixe que a criança pinte com canetinha na forma, ou que desenhe em papel e cole Paulo e Silas na prisão.
Podem até desenhá-los felizes cantando. E depois faça furo e coloque a linha para caracterizar a prisão.
Atividade extraída: http://bibleclasscreations.blogspot.com/2013/02/paul-and-silas-in-prison.html e https://br.pinterest.com/pin/494340496600562167/

Atividades
2. Escreva um livro sobre a história
A atividade para esta história vai despertar muito a criatividade das crianças. Se seus filhos nunca escreveram um livro, o momento é esse!
Material: folha sulfite, lápis de escrever, lápis de cor, canetinha, glitter e qualquer coisa para enfeitar os livro.
Como fazer:
a) Corte a folha sulfite ao meio se as crianças forem grandes e em quatro se forem pequenas.
b) Você pode oferecer as folhas soltas para a criança produzir e ao final pode colar, costurar ou grampear.
c) Ao final da atividade encoraje a criança a compartilhar este material com algum parente que não conheça a Jesus ou com algum amigo.
d) Desafie a criança a dar o livro para alguém, quem sabe para o entregador dos aplicativos, para o porteiro, para a moça do mercado. Não precisa ser
a criança a entregar, mas ajude-a a prepará-lo para abençoar alguém neste momento de restrição. Caso não seja possível, tudo bem! O importante é
fazer e compartilhar!

Brincadeiras

1.Coloque os fatos em ordem
Material: tesoura, cola, folha sulfite e cola.
Caso não tenha impressora escreva os fatos a mão e vá seguindo o tabuleiro! Mas não deixe de jogar!
Como jogar:
a) O objetivo desta brincadeira é reler Atos 16. 16 - 26 e colocar os fatos da história em ordem.
b) Ao ler o texto e descobrir a ordem dos fatos cole em cada fato no próximo quadrado vazio.
c) Os quadrados com setas indicam o caminho
d) Os quadrados com animais indicam como os textos devem ser lidos para tornar o jogo mais emocionante.
e) E o último quadrado sugere que se faça um desenho para fixar bem a história.

Brincadeiras

2.Desvende o enigma

Vídeos

1. Minha vida é uma viagem - Cantando na Prisão
“Paulo e Silas cantando na prisão, olha que lição!”
Link: https://www.youtube.com/watch?v=33nYRWjcKAE

2. Só Louvor - Deus está aqui
O Senhor nosso Deus está conosco em todos os momentos. Sua presença é real a todo
tempo “tão certa como o ar que eu respiro”.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6XjOBgI300c

Nós assistimos todos os conteúdos que recomendamos aqui. Isso não significa que concordamos com tudo que estes canais publicam. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis aquilo que oferecem para as crianças.

Versículo para memorização

“Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos
outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com
gratidão a Deus em seus corações.”
Colossenses 3.16 b

Aula 2. A milagrosa libertação de Pedro da prisão. (oração)
Atos 12:5-17
Captação
Brinque de telefone sem fio.
Forme uma roda. Uma das crianças fala uma palavra secreta no ouvido de quem está ao seu lado. A criança que ouviu repassa a palavra para a que está
ao seu lado e assim por diante. Quando a palavra chega à última criança, ela deve dizê-la alto.
Neste jogo o resultado pode ser engraçado, quando estamos falando com Deus, Ele não escuta nossas orações pela metade e nem perde alguma
informação! Com Deus não há telefone sem fio.

Explicação

Pedro também era apóstolo de Jesus assim como Paulo. Naquela época, os cristãos estavam sendo perseguidos e estava aumentando. Era muito perigoso
continuar falando sobre a salvação em Jesus. Foi durante a Páscoa que tais crueldades foram praticadas. Mas os cristãos continuavam firmes e fortes, apesar
dos sofrimentos.
A igreja estava triste porque um dos seus líderes (Tiago) havia morrido por ordem do rei Herodes e, como se não bastasse, esse rei também tinha mandado
prender Pedro para matá-lo. Ele era vigiado por muito soldados. No total eram 16 soldados (leia Atos 12.4).
Pedro estava preso em uma cela cavada na rocha, local escuro (peça para as crianças fecharem os olhos e imaginarem a descrição que você fará do local
onde Pedro estava preso) cujas portas tinham fortes ferrolhos e barras; e os soldados em guarda ficaram responsabilizados pelo prisioneiro.
Como os judeus estavam comemorando a celebração da Páscoa, para comemorar a libertação de Israel do Egito, Herodes pretendia apresentar Pedro aos
judeus depois da Páscoa. Pretendia, porque Deus tinha outros planos.
Enquanto isso, a igreja começou a fazer algo muito importante: orar.
Pedro já sabia que Herodes tinha decretado a sua morte, mas ele também sabia que quem dá a última palavra é DEUS, por isso o apóstolo tinha tanta
certeza da sua vitória que naquela noite dormiu com um sono profundo (pergunte as crianças se elas conseguiriam dormir num local horrível daqueles, com
correntes e sabendo que iria morrer).
Deus atendeu rapidamente à oração dos cristãos. Como? Deus enviou um anjo até a prisão. Conduza as crianças a imaginarem um lugar todo escuro e de
repente aparece uma luz muito forte e nem após esse ocorrido Pedro acordou, foi preciso que aquele anjo tocasse nele para que ele pudesse acordar.
Ele acordou Pedro e mandou que ele o seguisse. O apóstolo ficou em dúvida se aquilo era verdade ou se era uma visão. Quando Pedro entendeu o que
havia acontecido, foi para a casa de Maria. Lá, a igreja estava em oração para que ele fosse libertado.
Quando Pedro entrou, todos se alegraram e louvaram ao Senhor. Ele contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Eles oraram e Deus respondeu a
oração.

Implicação
Mesmo sabendo de más notícias, podendo estar em um local
desagradável devemos manter o pensamento que Deus está no
controle, sem precisar perder o sono, pois Ele pode fazer
milagres. Assim como foi com Pedro pode ser com você.

Aplicação
A. Já foi sugerido aqui sobre a oração, mas desta vez a sugestão é faça
pedidos só pelas outras pessoas. Leve as crianças a só orarem intercedo
por outras. Anote este pedido em uma folha e deixe um espaço para o
dia que Deus irá responder. Como a igreja orava pela vida de Pedro ore
pela vida de outros. Um milagre também pode acontecer.

B. Peça para as crianças escreverem, ou você pode imprimir para elas
pintarem, de forma bem criativa o Salmos 9.10. Aproveitem e façam
também uma moldura. Peçam para elas colocarem ao lado da cama e
todas as vezes que forem dormir leiam confiando que Deus dará uma
noite tranquila. Devemos confiar em Deus da mesma forma que Pedro
confiou.

Atividades
1.Ore por pessoas
Material: Papel canson ou outro tipo de papel mais resistente, tesoura, cola, canetinha.
Como fazer:
a) Corte o papel em tiras, se possível cortar uma folha A4 em 3 ou 4 tiras.
b) Cole as tiras em rodelas, de acordo com a imagem.
c) Em outra folha escreva: Ore por pessoas.
d) Recorte o escrito e cole nas rodelas.
e) Tire fotos das crianças presas nas tiras
f) Ao final de atividade ore com as crianças por pessoas que estão presas, ore pela quarentena e peça a Deus que faça um
milagre como fez com Pedro, mas lembre-se Deus pode fazer e o fará SE ELE QUISER, cabe a nós orarmos e esperarmos
pelo agir dEle.
Lembre-se que a oração nos une, da mesma forma que as correntes que fizemos, então vamos todos orar uns pelos
outros constantemente.
Atividade extraída e adaptada: https://br.pinterest.com/pin/185773553355146204/

2. Calendário de oração
O calendário de oração é um excelente exercício para a família orar junta. Preencha o nosso calendário de oração
começando por pelo menos uma semana a cada dia em cada item. Conforme forem progredindo no exercício de oração
vá acrescentando nomes a lista.

Brincadeiras
1. Investigação Criminal - Quem Soltou Pedro? (Atos 12)
O objetivo desta brincadeira é nos transformar em Detetives para conhecer mais a história de Pedro na prisão. Dessa forma será preciso voltar ao texto
bíblico para encontrar a resposta para cada pista.
Você pode imprimir as dicas nas plaquinhas de marcação criminal e criar uma cena do crime em algum cômodo. Caso deseje tornar a brincadeira mais real
imprima o caso e coloque em uma pastinha, assim a cada dica que as crianças acharem elas podem juntar na pasta do caso. O objetivo desta atividade é ir
relembrando a história a medida que as pistas vão sendo encontradas.

Brincadeiras

2. Ache coisas que tem relação com a história de Pedro descrita em Atos 12
O objetivo desta brincadeira é que a criança releia a história e depois vá encontrar os objetos que tenham relação com a história de Pedro. Uma forma de
fixar bem a história e se ater aos detalhes.

Vídeos

Neste ebook escolhemos cânticos por vezes cantados em nossas igrejas, para que os pais possam ensinar aos seus filhos. Caso já saibam,
cantem juntos estes louvores ao Senhor.

1. Fábio Sampaio - Ao Orarmos Senhor
“Ao orarmos Senhor vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitado esquecer”.
Que esta oração seja nosso pedido hoje e sempre, mas especialmente em dias de
quarentena.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3gryXJKmDQQ

2. Novo Tom - Falar com Deus
“Na oração encontro calma, na oração encontro paz.
Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz.” Que possamos tirar tempo para
falar com Deus nestes dias e que isso se torne um hábito constante.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2535dRgfsTk

Nós assistimos todos os conteúdos que recomendamos aqui. Isso não significa que concordamos com tudo que estes canais publicam. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis aquilo que oferecem para as crianças.

Versículo para memorização

"Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas
os que te buscam.
Salmo 9.10 - NVI

Nós assistimos todos os conteúdos que recomendamos aqui. Isso não significa que concordamos com tudo que estes canais publicam. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis aquilo que oferecem para as crianças.

Aula 3. Paulo e Filemom: O escravo fujão (amor e perdão)
Epístola de Filemom
Captação
Entregue uma pedrinha para cada criança. Explique que a pedrinha foi atirada neles por alguém e decidiram guardar a pedra para devolvê-la quando
tiverem oportunidade. Deverão ficar com ela nas mãos, não soltar para nada.
Então peça para que realizem atividades diversas como:
- bater palmas;
- fazer um coração com os dedos;
- folhear um livro ;
- fazer de conta que estão enviando uma mensagem pelo celular ou fazendo as tarefas da escola, etc.
Então, questione se eles sentiram-se incomodados ao realizar as atividades com a pedrinha na mão. Não teria sido melhor realizar as atividades com as
mãos livres? E se a pessoa que atirou nunca mais aparecer?
Agora peçam a eles imaginarem que a pedra é uma ofensa ou mágoa que não foi perdoada por eles.
Questione:
- Uma mágoa, uma ofensa atrapalha a vida de quem a carrega?
- O que acontece quando não perdoamos?
- Como e quando perdoar?
- A quem perdoar?
Repita as atividades acima só que agora sem a pedra nas mãos para que percebam a diferença. Explicar que quando liberamos o perdão a alguém nos
sentimos livres e mais leves.

Explicação

Paulo era um apóstolo do Senhor Jesus. Apóstolo era um homem escolhido, ensinado e enviado pelo Senhor Jesus para pregar a Palavra de Deus.
Paulo era frequentemente preso, pois alegavam que ele desprezava e não cumpria a Lei, e também porque ele anunciava o evangelho ensinando que
Jesus era o Rei. A Bíblia relata que foi preso cinco vezes.
Estando preso em Roma Paulo conheceu um escravo fujão. O nome dele era Onésimo. Ele havia fugido do seu patrão que se chamava Filemom, pois
ele tinha roubado, provavelmente dinheiro, do seu patrão. Quando Onésimo fez isso aos patrões ainda não era salvo em Jesus.
Olha que interessante (chame atenção das crianças para essa coincidência) Filemom era amigo de Paulo e os dois serviam a Jesus. Justamente aquele
homem preso com Paulo tinha fugido da casa de Filemom. Essa coincidência era plano de Deus. Filemom era rico e reunia as pessoas na sua casa para
ensinar a Palavra de Deus. Paulo o amava muito e se sentia muito feliz porque seu amigo levava ânimo ao coração dos outros falando do amor de
Jesus.
Não demorou muito tempo e mesmo Paulo estando preso falou de
Jesus para aquele escravo fujão. Onésimo entregou a vida a Jesus e
reconheceu o que ele tinha feito era pecado. Paulo passou a amar
Onésimo, pois além de serem irmãos em Cristo, ele ajudava muito
Paulo mesmo estando preso também (v. 11). Por este motivo o apóstolo
queria que ele ficasse lá em Roma (v.13).
Mas isso não era possível, pois Paulo sabia que, por serem irmãos em
Cristo agora, Onésimo tinha que pedir perdão a Filemom pelo mal que
ele causou roubando (Pergunte as crianças se elas sabem o que é
perdão, depois de ouví-las complete ou reforce o conceito). Para isso
ele teria que sair de Roma para encontrar Filemon em outra cidade
chamada Colossos (mostre um mapa da época aparecendo a distância
entre as cidades). Por isso Paulo escreveu esta carta que estamos
estudando hoje . Ele escreveu para que houvesse perdão entre
Onésimo, Filemom e sua família, mas também para que todas as
pessoas que se reuniam na casa de Filemom aprendessem sobre o
amor e perdão.

Ajude as crianças a se colocarem no lugar de Filemom: ele poderia estar chateado e triste com Onésimo. Ele poderia estar bem desconfiado e pensando:
“Será que ele não vai roubar outra vez?”; “Os outros podem me achar uma pessoa frouxa se aceitar Onésimo de volta?”; “Se eu perdoá-lo outros
funcionários irão me roubar também?”.
Pensem também em como Onésimo estaria se sentindo, o que ele estaria pensando: “Será que meu patrão vai me receber bem?”; “Será que ele vai
acreditar que agora sou uma pessoa transformada por Jesus?”; “Será que serei castigado”?
Era uma situação difícil para os dois. Perdoar não é fácil. Independente disso Paulo trabalha o coração de todos advertindo sobre o amor de Jesus e levandoos a lembrarem que agora são uma família. A carta não diz como a história termina, mas sabemos que Paulo, mesmo estando preso, fez o que agrada a
Deus.
Implicação
Essa bela carta que Paulo escreveu a Filemom nos mostra que mesmo estando em dificuldades podemos pensar e cuidar de outras pessoas demonstrando
amor. Também ressalta a importância de perdoar para dar ânimo, restaurar relacionamento e demonstrar testemunho de um verdadeiro seguidor de Jesus.

Aplicação
A. Leve as crianças a pensarem em alguém que elas possam fazer uma demonstração de amor. Façam uma filmagem bem bonita e mandem para esta
pessoa. Assim como Filemon fazia e assim como Paulo fez da prisão, as crianças podem reanimar o coração de alguém.
B. Lembre-se de alguém que não conhece Jesus. Faça com as crianças uma lista de oração com esses nomes e orem por eles. Se possível também mande
uma mensagem ou filmagem para ele.
C. Perguntem às crianças se elas precisam pedir perdão ou perdoar alguém. Orem juntos por essa pessoa e incentivem as crianças, assim que possível,
resolverem essa situação assim como Paulo fez com Filemom e Onésimo.

Atividades

1.O que tem dentro do meu coração?
Material:
a)Folha sulfite(de preferência vermelha), se não tiver dê para a criança colorir de vermelho.
b) Lápis de cor, giz de cera ou canetinha
c) Bandaid
Como fazer?
a) Deixar a criança pensar em tudo que tem no coração.
b) Ajude-a a colocar coisas que realmente temos no coração, coisas boas e ruins.
c) Nas coisas ruins lembre-as que são pecado e que precisamos pedir perdão a Deus e Ele nos perdoa se os confessarmos.
d) Coloque o band-aid em cima dos nossos pecados.

2. Palavras não podem ser desditas
As crianças precisam aprender que tudo o que falamos produz efeitos nas outras pessoas e que devemos usar bondade e delicadeza naquilo quando
falamos.
Material:
a.Tubo de Pasta de dente
b.Pote
c.Palitos e colheres
1.Pegue um tubo de creme dental, pode ser um pequeno daqueles de viagem. Comece a conversar sobre a importância das palavras, de como nos
sentimos quando alguém diz uma palavra agradável para nós.
2.Depois fale sobre como é ruim quando alguém é rude conosco e como nos sentimos ruim.
3.Em seguida, peça para que alguma criança tire um pouco da pasta do tubo e coloquem em algum prato ou pote, elas vão se divertir esguichando
a pasta para fora.
4.Depois disso, peça para elas tentarem colocar a pasta de volta no tubo, dê palitos, colheres para ajudar e insista para que elas tentem cumprir a
tarefa, mas, obviamente, não vão conseguir.
5.Depois disso conte como as nossas palavras são semelhantes a esta atividade porque uma vez que as palavras saem da nossa boca não podemos
fazer com que elas voltem e os efeitos das palavras ruins podem ser dolorosos para as pessoas.
Mas não se esqueça de ensinar que só saem palavras boas de um coração que é limpo pelo sangue de Jesus, pois a boca fala daquilo que está cheio o
coração. Termine a atividade apresentando palavras agradáveis que podemos dizer uns para os outros.

Brincadeiras

1. Corrida de Pedras ou Corrida do Perdão
O objetivo desta brincadeira é ensinar as crianças sobre o perdão.
Material:
a) Mochila (caso não tenha mochila para colocar nas costas, então utilize sacos
ou sacolas)
b) Bolinhas de qualquer tipo, desde que sejam pesadas. Se não tiver bolinhas
pode fazer bolinhas de meia ou utilizar bolas de tamanhos diferentes.
c) Cone, cadeira ou banquinho
Como jogar:
a) Crie um percurso marcado por cones, cadeiras, banquinho.
b) Em cada extremidade do percurso coloque as bolinhas
c) Explique a criança que ela deverá fazer o percurso várias vezes segurando a mochila nas costas
d) Cada vez que a criança chegar a uma extremidade do percurso deverá pegar uma bolinha e colocar dentro da mochila.
e) Ao final da brincadeira pergunte a criança em qual momento foi mais fácil fazer o percurso.
g) Explique para a criança que o perdão pesa em nosso coração, torna a vida mais difícil. Ele atrapalha nossos relacionamentos, nos deixa cansados e tristes.
Apenas em Deus podemos encontrar força para perdoar os outros. Quando sentirmos que alguém nos ofendeu e nosso coração está triste e pesado,
podemos orar e pedir que Deus nos ajude a perdoar. Vamos entregar a Ele nosso coração pesado e deixar que Ele nos ofereça um coração leve e alegre
novamente.

2.Pesca objetos
O objetivo desta brincadeira é ensinar as crianças sobre o perdão.
Material:
a) Bacia com água
b) Bolinhas ou qualquer objeto que possa ser pego com uma peneira
c) Peneira
d) Bolinha ou objeto pequeno para a criança segurar na mão dominante.
Como jogar?
a) Encha a bacia com água
b) Coloque os objetos dentro da bacia
c) Explique para a criança que o objetivo é que ela pesque todos os objetos com a
peneira.
d) Mas antes de começar a brincar peça para ela segurar o pequeno objeto que você
escolheu com a mão dominante. Assim ela terá que utilizar a mão que não é
dominante para pescar os objetos dentro da bacia.

Vídeos

1. Vineyard - Perdão e Graça
Esta versão é do cd ‘Adorando em casa’ numa tonalidade apropriada para para cantar com
a família em casa.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3saFpwTqcQ0

2. 3Palavrinhas - Pare
Da mesma forma que Filemom abria sua casa para pregar o Evangelho, vamos
compartilhar do Evangelho com outras pessoas. “Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez
por mim”
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2v9_6cs_p74

Nós assistimos todos os conteúdos que recomendamos aqui. Isso não significa que concordamos com tudo que estes canais publicam. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis aquilo que oferecem para as crianças.

Versículo para memorização

“Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os
outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou."
Colossenses 3.13 - NVI

Nós assistimos todos os conteúdos que recomendamos aqui. Isso não significa que concordamos com tudo que estes canais publicam. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis aquilo que oferecem para as crianças.
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