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História
No ano de 1620, peregrinos puritanos vindos da
Inglaterra fugindo da perseguição religiosa,
chegaram a cidade de Plymouth Colony no
Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.

Os puritanos chegaram em Novembro, mês de
inverno nos Estados Unidos. O inverno naquele
ano foi muito rigoroso, muitas pessoas ficaram
muito doentes e morreram.

Após superarem o inverno rigoroso começaram
a aprender com os americanos nativos(índios)
como cultivar a terra e assim puderam juntos
celebrar em Novembro de 1621 o primeiro dia de
ação de graças.

A festa foi uma forma do governador Wiliam
Bradford e dos puritanos de agradecerem a Deus
pelas colheitas, pela provisão e cuidado
constante. 

Para assistir essa história com os pequenos,
pesquise no Youtube:

Wilian Bradford - Grandes Personagens da
História Dublado

https://youtu.be/2E2pE7ddouA



Você sabe o que é um puritano?

Você sabe o que é um peregrino?

Personagens

O peregrino é uma pessoa que sai da
sua casa, da sua terra e vai em busca de
uma terra, de uma casa melhor. Às
vezes, ele toma essa decisão de mudar
de casa para fugir de perseguição, de
guerras.

Você sabia que a Bíblia fala que nós
somos peregrinos? Isso quer dizer que a
terra não é o nosso lar definitivo,
estamos aqui apenas de passagem.
Nosso lar permanente, o lar dos salvos
em Jesus Cristo é o céu!

O puritano é uma pessoa que crê que
a Palavra de Deus é a verdade única
de Deus. Apenas ela deve guiar nossa
vida e nossa fé. Os puritanos
desejavam viver o Evangelho da
maneira pura.



As roupas que os puritanos usavam eram bem
diferentes das roupas que utilizamos
atualmente. 
Os homens utilizavam chapéu e as mulheres
um tipo de boina e aventais.

Os participantes da festa foram os peregrinos
recém chegados da Inglaterra e os nativos da
América.

Personagens



E não são apenas as roupas deles que são feitas
de peles de animais, suas tendas também são,
porque elas ajudam a manter suas casas
quentinhas no inverno.

Os índios nativos dos Estados Unidos
utilizavam vestimentas diferentes dos índios do
Brasil. Como lá no inverno neva, as roupas
deles são de couro e pele de animais.

Personagens



Texto Base:  1 Tessalonicenses 5.16-18

 
Captação: Escreva ou desenhe uma coisa que te traz alegria, um pedido
de oração e um motivo de gratidão. Após fazer esta atividade, leia o texto
bíblico e pense sobre ele

Explicação: O texto que nós lemos fala que devemos nos alegrar em que
situações? Quando estamos dispostos? Quando comemos chocolate?
Quando dormimos bem?  

vs 16 - "Alegrem-se sempre." - a palavra 'sempre' usada neste texto pode
significar SEMPRE e TUDO. Isso quer dizer que devemos nos alegrar por
TUDO SEMPRE.

O texto continua e nos ensina que devemos orar ao acordar? Antes de
dormir? Antes das refeições?

vs 17 - "Orem continuamente." - a palavra 'continuamente' usada neste
texto pode significar 'continuamente', 'sempre', 'sem parar'.  Isso quer
dizer que devemos orar o tempo todo, a idéia do texto é de movimento
constante, orando o tempo todo sem parar, orando por tudo.

E o texto termina dizendo que devemos dar graças quando ganhamos
presente? Quando alguém nos ajuda ou nos faz um favor?

vs 18 - "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de
Deus para vocês em Cristo Jesus." - a palavra 'todas' aqui se refere a todas
as pessoas e tudo. Ou seja, seja grato em todos os momentos, por todas as
pessoas, por todas as coisas, por todas as situações.

História  Bíblica



Implicação: Nós aprendemos um pouco sobre a história dos Pillgrims e de
como foram gratos a Deus pela provisão de alimento após um inverno
rigoroso.  Da mesma forma que eles agradeceram e reconheceram que
todas as bençãos recebidas vieram das mãos de Deus nós precisamos
fazer o mesmo em todo o tempo. Mas não devemos apenas agradecer o
tempo todo, como devemos estar sempre alegres e em constante oração.

Aplicação: Para demonstrar nossa gratidão a Deus, vamos fazer um pote
de gratidão e escrever, desenhar ou fazer um pote de verdade. Dentro
deste pote colocaremos nossos agradecimentos, lembre-se de agradecer
até pelos pequenos detalhes.

Em outro pote iremos colocar nossos pedidos de oração e todos os dias
podemos pegar um pedido e um agradecimento e orar por ambos. E
sempre ao fazer isso peçamos a Deus alegria pelos momentos tristes e
pelos momentos alegres, sabendo que Ele cuida de nós em todos eles.
Mesmo quando enfrentamos um inverno rigoroso sem saber se após ele
teremos alimentos para colher e após o inverno quando tivermos muitos
alimentos para comer e compartilhar.

Não esqueça de colocar dentro dos seus potes as atividades que você fez
no início da lição.

História  Bíblica



Atividade  
Bíblica Direções: Escreva ou desenhe

dentro do pote motivos de

gratidão.

Gratidão



Atividade  
Bíblica Direções: Escreva ou desenhe

dentro do pote pedidos de

oração.

Pedidos



Atividade extraída:
 https://www.pinterest.at/pin/16255248643700333/
https://www.pinterest.at/pin/379709812317563149/
https://www.pinterest.at/pin/4151824644590982/ 

Direções: Confeccione seu pote de vidro. 

a) Separe um pote de vidro (ou uma

caixa de sapato) 

b) Deixe as crianças colarem coisas nele

c) Coloque dentro pedidos ou

agradecimentos diários e abra este pote

e leia tudo no próximo dia de Ação de

Graças.

Atividade  
Bíblica



Sequilhos de Leite Condensado
500 gramas de amido de milho (Maizena) 1 lata de leite

condensado
200 gramas de margarina sem sal

Modo de Preparo:
Numa tigela ou bacia, junte o amido de milho com a margarina

e o leite condensado. Depois misture tudo com uma colher e
depois comece a misturar com as mãos. Amasse a massa de

sequilhos até que ela fique bem homogênea e lisa. Em seguida
modele os biscoitos no formato de rosquinhas. Acomode os

sequilhos numa forma untada com margarina, deixando um
espaço de cerca de 2 dedos de um para o outro. Leve para assar

em forno preaquecido, 180oC, por aproximadamente 10
minutinhos ou até dourar em baixo. Retire os sequilhos do

forno e espere esfriar.

Aplicação:
Após fazer os biscoitos, colocar em saquinhos e fazer cartões
de gratidão. Entregue para seus avós, seus tios, seus primos e

seus vizinhos. Agradeça a Deus pela vida deles e o lembre que
é importante saber agradecer. 

Segue o link desta receita:
https://comidinhasdochef.com/sequilhos-de-leite-

condensado/

Culinária Bíblica



1.Pegue um cronômetro 
2.Marque 3 a 5 minutos
3.Pegue papel e lapis ou 

lápis de cor 
4.Ecreva ou desenhe o

maior número de
agradecimentos

5.Quando o cronômetro
parar mostrem uns aos
outros seus motivos de

gratidão. 

Brincadeira Bíblica

Essa brincadeira vai  testar
nossa memória e nossa

gratidão. 
Por meio dela vamos

descobrir o quanto
podemos agradecer em

poucos minutos. 



graças

Salmo
107.1

porque
ao Senhor,

ele

Direções: Vamos descobrir

qual versículo esta escrito

abaixo!

Deem é

bom.



Direções: O primeiro dia de

ação de graças teve pratos

variados com milho, peixe,

patos e perus.

Ache estes alimentos!!!

Ache os
alimentos



Direções: Antes de pintar o

peru desenhe ou escreva em

suas penas motivos de

gratidão.

Pinte o
Peru



Direções: Pinte as frutas

dentro do circulo e quando

terminar conte quantas frutas

de cada tipo tem e coloque os

números dentro dos

quadrados.

Pinte as
frutas



Pinte as frutas com as cores primárias

roxo

Misture as cores da soma para obter o resultado!

vermelho azul amarelo

verde

laranja

+

+

+

=

=

=

vermelho azul

amarelo vermelho

azul amarelo

Misture as cores



Desenhe um rosto 
 agradecido



Desenhe a outra
metade!



Vamos
colorir

 e colar!
Direções: Vamos colar papel

crepom nos botões, na gola. 



Materiais:

- Papel color set

preto, amarelo e

branco

-Tesoura

- Cola bastão

Vamos cortar e colar!

Direções:

1.Corte o papel preto em

forma de cartola

2. Corte o papel branco em

forma de argola do

tamanho da cabeça da

criança, após cortar a tira,

cole as pontas.

3. Corte o papel amarelo

em forma de quadrado.

4. Cole a argola branca na

cartola

5. Cole o quadrado

amarelo na argola branca

Atividade extraída do site:

http://anklebiterart.blogspot.com/2010/11/thanksgiving-hats.html?m=1
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Wilian

Deus

Indios

Puritanos

Gratidão

Direções: Vamos encontrar as

palavras relacionadas ao dia

de ação de graças!



“Em tudo, daí
graças,

porque esta é
a vontade de

Deus.”

1 Tessalonicenses 5.18

Sublinhe o tracejado




